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NOTA PRELIMINAR 

 

      

     O presente tomo é constituído pelo volume II da Dissertação A Missionação 

Franciscana no Estado do Grão-Pará e Maranhão (1622-1750). Agentes, 

Estruturas e Dinâmicas, e pretende ser um contributo para o melhor 

esclarecimento da temática tratada, mas que também sirva ao pesquisador  

interessado em prospectar a documentação reunida neste volume sem a leitura 

prévia dos conteúdos do volume I.  

 

     As três centenas e meia de documentos, maioritariamente inéditos, que a 

autora seriou para integrarem este corpus, seguindo uma organização 

generalista em termos temáticos, com recurso a títulos factícios que 

corporalizam a seriação cronológica evolutiva por que se optou, pretendem 

abrir luzes sobre os assuntos analisados no corpo da dissertação, 

contextualizando os factos históricos e os processos em apreço e, numa 

palavra, lançando novas problematizações sobre o magno tema escolhido.   

 

     Neste Elenco Documental apresentam-se e transcrevem-se cartas, 

decretos, consultas, relatórios, petições, certificados, processos judiciais, 

contratos, pareceres jurídicos e teológicos, inquirições, bem como bulas e 

breves papais, ofícios, cartas régias, memórias, termos, inventários de bens, 

registos de contabilidade, assentos de disputas entre os vários ramos da 

Ordem Franciscana, e com outras Ordens e instituições públicas e privadas, 

assim como outros textos considerados importantes para o esclarecimento da 

problemática da missionação nos territórios do Maranhão e Grão-Pará durante 

os séculos XVII e XVIII. 
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CRITÉRIOS DE TRANSCRIÇÃO DOCUMENTAL 

 

 

 

 

     O Elenco Documental que se segue reúne e transcreve parcial  ou integralmente 

cerca de duas centenas e meia de documentos considerados relevantes para a 

explicitação do discurso analítico que é desenvolvido nesta dissertação.  

     A sua transcrição diplomática foi regida pelas seguintes regras paleográficas: 

 

I. Apresentação do Documento 

 

1. Optou-se pela transcrição em linha contínua, sem a posição de qualquer sinal 

no final de cada linha do texto original ou separação de fólios ou páginas. 

No caso de o documento ser trasladado a partir de um impresso, enunciaram-se 

no sumário/ título os números das páginas da respectiva publicação. 

 

2. Colocaram-se entre [ ] as palavras reconstituídas a partir do contexto do 

documento, sempre que o suporte material esteja danificado por rasgões, 

manchas, traça, borrões, diluição da tinta ou qualquer outra forma de mutilação. 

No caso de haver impossibilidade de reabilitar o vocábulo ilegível, ou de difícil 

leitura, mantiveram-se os parênteses rectos com […].  

 

2.1. Deixaram-se (  ) sempre que haja dúvidas de leitura na transcrição. 

 

2.2. Usaram-se (...), quando se efectuam interrupções na sequência do texto, 

retomando-o posteriormente.  

 

2.3. Para o registo de qualquer erro de escriba, ou de repetição, na transcrição do 

manuscrito, não cancelados no original, usou-se (sic). 

  

2.4. As palavras escritas à margem do documento mantiveram-se, sempre que 

possível, com o mesmo aspecto gráfico. Quando se trata de textos mais 

longos, são transcritos integralmente, em nota infra-paginal.  
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2.5. Alguns dos documentos deste Elenco contiveram a transcrição, total ou 

parcial, de outros de datas diferentes, sejam alvarás, bulas, cartas, etc.  

 

2.6. A datação do documento é determinada, naturalmente, pela última data que 

aparece referida, ou seja, a da transcrição.  

 

2.7. Os títulos mantêm-se idênticos aos dos catálogos das instituições onde foram 

recolhidos, ou elaboram-se completamente, quando o fundo documental não 

tem qualquer tratamento arquivístico. 

 

3. O Elenco Documental foi organizado pela ordem cronológica da factura das 

peças manuscritas. Os documentos são publicados por ordem cronológica para 

facilitar o acompanhamento do texto. Quando os documentos seriados para 

este Elenco não têm data explícita no original, optou-se por uma datação 

aproximativa, devidamente justificada, e pela sua ordenação no corpus segundo 

o mesmo critério de sequência expositiva. 

 

4. É atribuído um título factício aos documentos deste Elenco Documental, da 

responsabilidade da autora, que sumaria o essencial dos seus conteúdos. 

 

II. Transcrição Documental 

 

1. Introduziram-se modificações ortográficas com o intuito de modernizar a grafia 

do texto a fim de se facilitar, na medida do possível, a sua leitura.  

Assim: 

 

 1.1. Eliminaram-se: 

–  o Y e o h inicial das palavras que hoje os não conservem; 

  –  as consoantes duplas iniciais; 

–  a cedilha, antes de e e i. 

 

1.2. Substituíram-se (com algumas excepções): 

–  o til, por m ou n, em final de sílaba; 

–  o i e u, por j e v, quando têm valor consonântico; 

–  o j por i, quando corresponde a som vocálico; 

–  o e por i, quando tem essa leitura; 

– o c por qu, sempre que tem este valor; 

–  as vogais duplas, nasaladas ou não, por vogais simples; 

–  as terminações -an, -en, e -on, por -am, -em, e -am ou -ão. 
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1.3. Separaram-se (com algumas excepções) : 

– os vocábulos que aparecem ligados, indevidamente, na grafia actual; 

– reuniram-se os elementos dispersos de cada palavra. 

 

       Desenvolveram-se (com algumas excepções): 

– as abreviaturas. 

 

   Introduziram-se: 

– sinais gráficos, de acordo com a pronúncia e a ortografia actual. 

– sinais de pontuação, conforme as normas em vigor. 

– maiúsculas e minúsculas, segundo o uso actual. 

 

Respeitou-se a sintaxe, com algumas excepções: correcção de plurais; tempos 

verbais; acentuações. 

 

No âmbito lexical, substituíram-se alguns vocábulos caídos em desuso, deixando-

se outros por questões de estilo de linguagem. Mantiveram-se alguns topónimos por 

dificuldade de encontrar a sua grafia actual. 

 

Respeitaram-se, quando os tinham, os títulos originais dos documentos, 

remetendo-se a sua actualização para os sumários que os precedem. 

 

 

Nota: Apesar de alguns documentos publicados ultrapassarem o âmbito 

cronológico definido como balisas desta dissertação, foram seriados para integrarem 

este Elenco devido à importância histórica que a autora lhes atribui no contexto da 

presente pesquisa, e por essa razão são transcritos em pleno respeito pela sua 

integridade.  
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ABREVIATURAS UTILIZADAS NO ELENCO DOCUMENTAL 

 

 

A.C.L. – Academia das Ciências de Lisboa 

 

A.D.B. – Arquivo Distrital de Braga 

 

A.D.E. – Arquivo Distrital de Évora 

 

A.D.P. – Arquivo Distrital do Porto 

 

A.F.H. – Archivum Franciscanum Historicum 

 

A.G.I. – Archivo General de Índias 

(Sevilha) 

 

A.H.C.B. – Arquivo Histórico da Casa de Bragança  

(Paço Ducal de Vila Viçosa) 

 

A.H.C.C. – Arquivo Histórico da Casa do Cadaval 

 

A.H.U. – Arquivo Histórico Ultramarino 

 

A.I.A. – Archivo Ibero-Americano 

 

A.N.T.T. – Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(Lisboa) 

 

A.P.E.B. – Arquivo Público do Estado de Belém 

(Belém do Pará, Brasil)  
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A.P.E.M. - Arquivo Público do Estado do Maranhão 

(São Luís do Maranhão, Brasil) 

 

A.S.V. – Archivo Secreto Vaticano 

(Roma) 

 

A.U.C. – Arquivo da Universidade de Coimbra 

  

B.A. – Biblioteca Nacional da Ajuda, Lisboa 

 

B.D.M.II – Biblioteca de D. Manuel II  

(Fundação da Casa de Bragança, Paço Ducal de Vila Viçosa) 

 

B.M.P. – Biblioteca Municipal do Porto 

 

B.N.P. – Biblioteca Nacional de Portugal 

 

B.P.E. – Biblioteca Pública de Évora 

 

B.V.A.C.R. –  Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis 

 

DA&AP – Directorate of Archives & Archeology of Panaji  

(antigo Arquivo Histórico do Estado da Índia), Pangim, Estado de Goa, Índia 

 

I.H.G.B. – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(Rio de Janeiro)
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REGESTA DOCUMENTAL 

(TÍTULO FACTÍCIO DOS DOCUMENTOS TRANSCRITOS) 

 

 

 

     O Volume II da Dissertação A Missionação Franciscana no Estado do Grão-

Pará e Maranhão (1622-1750). Agentes, Estruturas e Dinâmicas é constituído 

pelo presente corpus de manuscritos, que se transcreve de seguida, e que 

constitui apenas uma seriação, o mais possível criteriosa, de um acervo 

documental considerado relevante a partir de um vastíssimo elenco de 

centenas de peças arquivísticas que foram reunidas pela autora com o 

objectivo de melhor compreender, historiar e problematizar o que foi e como se 

desencadeou a evangelização dos frades franciscanos nos espaços do antigo 

Estado do Grão-Pará e Maranhão. 

 

     Na realidade, as investigações por nós realizadas, ao longo destes últimos 

anos, sobre o tema da missionação franciscana nos espaços da Amazónia  

Colonial de administração lusa, durante os séculos XVII e XVIII, bem como das 

conexões sócio-políticas, económicas, doutrinárias e culturais, decorrentes da 

intervenção desta ordem religiosa no antigo Estado do Maranhão e Grão-Pará, 

na sua relação com as comunidades ameríndias, com as autoridades locais e 

os colonos, e com outras ordens religiosas e o clero ordinário no terreno, 

permitiu compulsar  largas centenas de documentos de origens muito diversas. 

Esse fundo documental de arquivo, maioritariamente inédito,  vem-nos iluminar 

melhor sobre esse historial, ainda de contornos obscuros, e com uma 

importância que é, muitas vezes, mal pressentida pelos estudiosos.  

 

     Na manifesta impossibilidade de se transcrever em corpus a totalidade dos 

manuscritos que foram recenseados, essencialmente em arquivos 

portugueses, espanhóis, brasileiros, e do Estado da Índia (utilizados ao longo 

do texto com o recurso a pontuais citações ou a transcrições parciais, sempre 

que necessário), a autora optou por integrar neste Elenco Documental mais de 

três centenas e meia de documentos, cronografados entre 1587 e 1834, e que 

foram considerados relevantes para se caracterizar o que foi o processo da 

missionação franciscana nesses espaços amazónicos. A selecção apresentada 
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serve para exemplificar as problemáticas, as normas, as directivas e os 

comportamentos das partes envolvidas, relevando, sobretudo, os manuscritos 

do antigo cartório da Província de Santo António de Portugal, por terem sido 

produzidos durante o próprio processo histórico que é nesta dissertação 

tratado, e por serem, na sua maioria, inéditos.  

      

     Por isso também, foram explicitamente valorizados documentos de fundos 

menos conhecidos, reunidos durante as nossas pesquisas, deixando-se de fora 

deste corpus – ainda que analisados, e como tal referenciados no texto –  

muitos documentos do A.H.U. já dispostos em linha através do Projecto 

Resgate, e de outros em idêntica situação, por se tratar de fontes manuscritas 

de mais fácil acesso por parte dos estudiosos, precisamente pela sua 

integração numa vasta rede já informatizada. No entanto, foram transcritos 

alguns com carácter de excepção. 

 

     Quanto aos critérios usados na transcrição dos manuscritos, já atrás 

enumerados, eles procuram fundamentalmente facilitar a consulta das fontes 

documentais seriadas, proporcionando a sua fruição histórica por parte dos 

estudiosos e dos leitores do nosso trabalho. O sumário dos cerca de trezentos 

e cinquenta documentos que vão adiante transcritos - total ou parcialmente -, 

classificados com título factício e organizados por ordem cronológica, é o que 

se segue: 
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Índice dos Documentos Transcritos 

 

 

DOCUMENTO Nº 1 

1587, Outubro, 20, Lisboa – Traslado do Breve de confirmação da criação da Custódia do 

Brasil pelo Papa Sisto V passado em Roma em 27 de Novembro de 1586 com prerrogativas 

para a Província de Santo António.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 4, macete 4…………………75 
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DOCUMENTO Nº 5 

1613, Julho, 6, Lisboa (Convento de São Francisco da Cidade) – Parecer acerca do Breve do 

Papa Paulo V de 17 de Janeiro de 1612 proibindo que descendentes de cristãos-novos até 

ao sétimo grau possam ser „curas de almas‟, e que Regulares nas mesmas condições de 

sangue possam ter prelazias na Ordem. 

A.N.T.T., O.F.M, Província de Santo António, Província, Maço 4, macete 4………………….82 

 

DOCUMENTO Nº 6 

1614, Julho, 5, Lisboa – Despacho do Provincial da Província de Santo António de uma 

petição enviada por António Samarro, testamenteiro, sobre determinados bens na Capitania 

de Pernambuco. 
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A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7………..………...84 

 

DOCUMENTO Nº 7 

1617, Agosto, 14, Chão de Couce (Figueiró dos Vinhos) – Carta do Marquês de Vila Real em 

que pede ao Padre Frei Leonardo de Jesus, Ministro Provincial, o padroado da Província de 

Santo António de Portugal. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 2…….…..……….86 

 

DOCUMENTO Nº 8 

S.d., Lisboa (1618) – Consultas sobre os frades da Arrábida a D. Filipe II de Portugal a 

respeito da enfermaria erecta no Hospital Real de Todos os Santos em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, macete 9…….…………...87 

 

DOCUMENTO Nº 9 

1618, Fevereiro, 2, Lisboa – Consulta do Provincial da Província da Arrábida sobre o lugar 

para onde se deveria mudar a enfermaria sita no Hospital Real de Todos os Santos em 

Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 10…………….………..88 

 

DOCUMENTO Nº 10 

1618, Fevereiro, 2, Lisboa – Petição dos frades da Província da Arrábida para fazerem 

convento em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 11……………………...89 

 

DOCUMENTO Nº 11 

1618, Março, 21, Lisboa – Consulta do Conselho da Fazenda a D. Filipe II de Portugal sobre 

o pedido do Provincial da Ordem de Nossa Senhora do Carmo para que possam construir 

uma casa no Maranhão e outra no Pará, e as ordinárias que se costumam dar aos 

conventos. 

     A.H.U., Maranhão, Cx. 1……………………………………………………………….……………89 

 

DOCUMENTO Nº 12 

S.d. [1622, Maio], S.l. – Apontamentos de Manuel Severim de Faria, Chantre da Sé de 

Évora, sobre o modo de elaborar uma História. 

B. N.P., Cód. 917, Partes e Preceitos da História, fls. 35-38 vº………………………………...91 

 

DOCUMENTO Nº 13 

1622, Maio, 4, Lisboa – Consulta sobre os religiosos da Província de Santo António que vão 

para o Maranhão e Pará. 
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A.H.U., Consulta das Partes, n.º 34, fl 49 vº………………………………………………………93 

 

DOCUMENTO Nº 14 

1622, Outubro, 12, Lisboa – Declaração de D. Francisca de Mendonça, mulher de Damião de 

Aguiar, em que assume os riscos que tiver a capela-mor da igreja do Convento de Santo 

António de Lisboa, nela consertando o carneiro para sua sepultura e de seu marido. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 1………..………..94 

 

DOCUMENTO Nº 15 

S.d. [ant. 1623, Outubro, 17], S.l. [Maranhão] – Requerimento do Custódio e mais religiosos 

do Maranhão a D. Filipe II queixando-se dos Capitães que exploram os índios, alugando-os, 

fazendo-os trabalhar e chegando a tomar-lhes mulheres e filhos. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1……………………………………………..……………………………...95 
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1624, Janeiro, 23, Lisboa – Doação de D. Francisca de Mendonça ao Convento de Santo 
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quaresma. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 1………………..96 

 

DOCUMENTO Nº 17 

1624, Março, 7, S.l. [Madrid] – Capítulo de Carta de D. Filipe III acerca da petição do 

Custódio e Religiosos de São Francisco do Maranhão relativa ao governo e liberdade do 

gentio. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1…………………………..………………………………………….……..97 

 

DOCUMENTO Nº 18 

1624, Julho, 18, Recife – Ofício do Governador do Maranhão (Francisco Coelho de Carvalho) 

para D. Filipe III sobre o envio de religiosos e moradores com Matias de Albuquerque, e 
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A.H.U., Maranhão, Cx.1. 

 

DOCUMENTO Nº 19 
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sobre a liberdade dos índios. 

A.N.T.T., Manuscritos da Livraria, Livro 1116, MF 308, fls. 604-637…………………………..99 
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1626, Outubro, 2, S.l. [Maranhão] – Carta de Frei Cristóvão de Lisboa a um superior 

narrando os trabalhos de missão no Brasil e queixando-se de agravos praticados no Pará 

pelo Capitão-Mor Bento da Fonseca Maciel e pelo Padre Luís da Figueira, da Companhia de 

Jesus. 

B.N.P., Fundo Geral, Ms. 29, n.º 32………………………………………………………………122 

 

DOCUMENTO Nº 21 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. nº 66………………129 
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DOCUMENTO Nº 24 

1627, Março, 22, Lisboa – Traslado da Provisão de 22 de Março de 1584 em que o monarca 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n………………....156 

 

DOCUMENTO Nº 25 

1627, Março, 22, Madrid – Carta de Filipe III de Portugal ao Provincial de Santo António para 

que ponha em execução o Breve que retira aos religiosos privilégios e isenções particulares, 

e onde determina que o número de mestres seja o estipulado pela Província. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n………………....158 

 

 

DOCUMENTO Nº 26 
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1629, Maio, 31, (Lisboa?) – Traslado de uma petição dos padres Arrábidos e de Xabregas 

contra a Província de Santo António por esta querer levantar novo convento em Carnide. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 13…………………….159 

 

 

DOCUMENTO Nº 27 
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novos Conventos de Condeixa ou Ribeira de Monfalim, lugar das Chãs. 

A.N.T.T, O.F.M, Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 3……………………….160 
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1631, Junho, 15, (Viana do Castelo ?) –  Testamento de Dona Luísa Correia, padroeira do 

Convento de Santo António de Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo). 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 7….…………….163 

 

DOCUMENTO Nº 29 

[1631], [Lisboa] – Petição do procurador da Coroa para se confirmarem as licenças que 

tiveram os Arrábidos para fundar os conventos de Verderena e de Boa Viagem, com a 
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DOCUMENTO Nº 1 

1587, Outubro, 20, Lisboa – Traslado do Breve de confirmação da criação 

da Custódia do Brasil pelo Papa Sisto V passado  em Roma em 27 de 

Novembro de 1586 com prerrogativas para a Província de Santo António. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 4, macete 4. 

 

     (à margem: Breve da criação da Custódia) 

     Treslado de latim em linguagem da Bula da Confirmação e Aprovação da 

Criação da Custódia do Brasil e da concessão das graças e liberdades que o 

Santo Padre concede ao Custódio e frades da dita Custódia. 

     Sisto Bispo e servo dos servos de Deus ao amado filho oficial da cidade e 

diocese de Lisboa, saúde e bênção. Aplicamos os votos piedosos dos fiéis que 

são endereçados, assim à propagação e multiplicação da religião, como ao 

aumento do culto divino, damos de boa vontade nosso consentimento, segundo 

convém a obrigação do ofício pastoral, e as coisas que se diz serem por isso 

feitas com providência devida para que permaneçam firmes e inteiras 

perpetuamente. Quando se nos pede, mandamos também de boa vontade 

sejam corroboradas com a pública confirmação. A petição que nos foi 

apresentada por parte dos amados filhos Frei Francisco Gonzaga, Ministro 

Geral da Ordem dos Frades Menores chamados da Observância, e de Jorge 

de Albuquerque, Governador da Capitania de Pernambuco das partes do 

Brasil, dizia que D. João III, de boa memória, rei que foi de Portugal, fez 

doação e mercê a Duarte Coelho, pai dele, e a seus herdeiros e descendentes, 

para sempre, da dita Capitania, que se estende até sessenta léguas da 

medição daquelas partes, para que ele, Duarte Coelho, conquistasse a dita 

Capitania das mãos dos infiéis, e a reduzisse a seu senhorio, o que ele depois 

fez com grandes trabalhos e vários perigos de sua vida, sem nenhuma ajuda 

que lhe para isso dessem os Reis de Portugal, mas só com o favor de Deus, 

por onde a dita Capitania começou a florescer e a resplandescer muito no 

espiritual e temporal. E em seu mais feliz e próspero adiantamento e 

progresso, entendendo o dito Jorge de Albuquerque com toda a piedade e 

caridade, e para a fé católica se estender na dita Capitania para louvor do 

nome de Deus, dando-lhe sua ajuda e favor, e para isso confiando que os 

amados filhos, frades da dita Ordem, assim pelo seu louvável modo de viver 

como também pela singular piedade que têm para exercitar o ofício da 
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pregação da palavra de Deus, farão muito proveito na saúde das almas dos 

moradores daquelas partes, trabalhou e procurou com o dito Frei Francisco, 

Ministro Geral, por fazer erigir uma Custódia nela, dos ditos frades, da 

invocação de Santo António; e o dito Frei Francisco, depois da dita Custódia 

ser assim erecta, a sujeitou perpetuamente à Província de Santo António do 

Reino de Portugal, a qual enviou alguns amados religiosos professos da dita 

Ordem de louvada vida e erudição, dando-lhes poder de edificar casas e de 

receber nelas noviços, e fazer outras coisas como se diz, que é mais 

largamente contido nas Letras Patentes do dito Frei Francisco. Mas, como 

segundo a dita petição mais dizia, os moradores das ditas partes, com a 

chegada dos ditos religiosos, que assim de novo foram enviados, receberam 

muito grande consolação e ficaram muito edificados do trabalho que nisso 

levaram, e a Província do Brasil seja muito larga, ou pela benção do Senhor 

muito povoada, a dita Capitania tenha muito, digo, grande e larga jurisdição, 

que continha muitos lugares populosos, e cada dia se vai a crescentando com 

a multidão de seus moradores, a qual tem necessidade de maior número de 

religiosos para os guiar pelo caminho direito, e lhes ensinar a doutrina cristã, e 

principalmente para a conversão dos gentios. E o dito Jorge de Albuquerque, 

governador, para se efectuar em a dita causa, tenha feito grandes despesas, 

portanto assim o dito Frei Francisco, Ministro Geral, com o dito Jorge de 

Albuquerque, Governador, nos fizeram humildemente suplicar que pela 

benignidade apostólica, houvéssemos por bem confirmar e aprovar 

perpetuamente a criação e instituição da dita Custódia, e as ditas Letras, e 

todas as coisas nelas contidas, e prover convenientemente na consolação 

espiritual dos ditos moradores, e assim em todas as mais coisas acima ditas. 

Nós, portanto, que a propagação da Religião e o aumento do culto divino com 

pureza e afeição muito desejamos, principalmente em nossos campos, 

absolvendo e julgando por absolutos (para conseguir o afecto destas presentes 

Letras somente) os ditos Frei Francisco e Jorge de Albuquerque, Governador, 

a cada um deles de quaisquer sentenças, censuras e penas de excomunhão, 

suspensão e interdito, e de outras quaisquer, dadas e postas a jure vel ab 

homine, por qualquer ocasião, ou causa, se em algumas, por alguma via estão 

incorridos, havendo nas presentes por expresso os teores das ditas Letras, e 

todas as coisas que dali se seguiram, inclinados aos ditos rogos, mandamos 

por apostólicos escritos a vossa discrição, que procureis pela nossa autoridade 

confirmar e aprovar perpetuamente a dita criação e instituição, e Letras acima 
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ditas, e todas as coisas em elas contidas, e acrescentando-lhes fortaleza, e 

vigor de plenária e inviolável firmeza, e suprir todos e cada um dos defeitos, 

assim de ( ) como de feito e de solenidades, se alguns neles intervierem. E 

pela dita autoridade procureis, outrossim, subjugar e submeter perpetuamente 

a dita Custódia à dita Província de Santo António, de tal maneira que o 

Custódio que por tempo for da dita Custódia possa por si mesmo ou por 

pessoas idóneas para isso por ele deputadas, vir aos Capítulos Provinciais da 

dita Província e ter votos nos ditos Capítulos, principalmente pelas coisas 

concernentes à utilidade pública e proveito da dita Custódia, e possa assim da 

dita Província de Santo António, como de qualquer outra da dita Ordem, tomar 

e levar consigo os frades que lhe parecerem, que na dita Custódia serão 

proveitosos;  e concedais e outorgais, juntamente pela dita autoridade, que dos 

frades da dita Custódia, os que forem hábeis para pregar e para ouvir 

confissões, possam livre e licitamente pregar e ouvir as ditas confissões, e os 

que forem sacerdotes ministrar os sacramentos do baptismo e matrimónio e 

quaisquer outros sacramentos e erigir igrejas e levantar altares nos lugares dos 

fiéis cristãos novamente convertidos à fé, e neles celebrar o ofício sagrado da 

missa, e reger e administrar os oratórios e ermidas que por tempos se 

concederem à dita Custódia. E que os ministros e frades de cada uma das 

casas da dita Ordem, por tempo canonicamente erectas, que na dita Custódia 

assim erecta também por tempo estiverem, possam livre e licitamente usar e 

gozar igualmente de todos e cada um dos privilégios, prerrogativas, liberdades, 

imunidades, isenções, indultos, indulgências, e de outras graças assim 

espirituais como temporais, de que usam e gozam, e podem e poderem, por 

qualquer via, pelo tempo em diante, usar e gozar os ministros e frades de 

outras casas da dita Ordem de quaisquer Províncias e Custódias nas ditas 

partes do Brasil, e no Reino do Perú, determinando-vos que não podem eles, 

ou algum deles sobre as ditas coisas, ser molestados, impedidos, inquietados, 

ou perturbados pelo Ordinário do lugar, nem por outra alguma pessoa, e ser 

irrito (?), e se de outra maneira acontecer ser atentado por alguém, por 

qualquer autoridade ciente ou ignorante, sem embargo de constituição do Papa 

Bonifácio VIII de boa memória, nosso antecessor, em a qual, entre outras 

coisas, defende expressamente que os religiosos de qualquer ordem de 

Mendicantes não presumam receber nem aceitar de novo novos lugares para 

morar, ou mudá-los depois de recebidos, sem especial licença da Sé 

Apostólica que faça menção expressa da dita proibição, e sem embargo de  
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outras Constituições e Ordenações, e também das gerais ou especiais feitas 

nos Concílios universais, provinciais e sinodais, e assim dos estatutos e 

costumes da dita Ordem dos Frades Menores chamados da Observância, e de 

quaisquer casas suas, corroboradas com juramento, confirmação apostólica, 

ou com qualquer outra firmeza; e sem embargo dos privilégios, indultos e 

Letras Apostólicas, ainda que sejam concedidas, confirmadas e inovadas por 

qualquer via em contrário à dita Ordem e casas, aos amados filhos seus 

superiores e pessoas, debaixo de quaisquer teores e formas, ainda que sejam 

passadas motu próprio, e de outra qualquer maneira, as quais coisas todas, 

posto que delas e de seus teores se haverá totalmente de fazer especial, 

específica, expressa e indivídua menção, e não por cláusulas gerais que 

importem o mesmo, ou se ausenta de fazer outra qualquer expressão, ou se 

haverá de guardar para isso alguma outra esquisita forma, ficando todavia elas 

em seu vigor por esta vez, pelo teor das presentes, especial, expressamente 

derrogamos, e sem embargo de qualquer outras coisas que haja em contrário.  

Dadas em Roma apud Sanctum Petrum, Ano da Encarnação do Senhor de 

DLXXXVI, aos vinte e sete dias do mês de Novembro, ano segundo do nosso 

Pontificado. 

     Eu, Tomé da Cruz, Público Notário Apostólico aprovado, morador nesta 

cidade de Lisboa, trasladei bem e fielmente esta bula de latim em linguagem, a 

requerimento e instâncias do Muito Ilustríssimo Senhor Jorge de Albuquerque 

Coelho, do Conselho de El-Rei Nosso Senhor, e Capitão e Governador da 

Capitania de Pernambuco nas partes do Brasil, a qual era sã e verdadeira 

expedida sub plumbo, como dela parecia. E com ela foi este traslado revisto e 

concertado, e concorda com ele de verbo ad verbum no sentido e substância. 

Em fé do qual o corroborei de meu público e costumado sinal, que tal é. Em 

Lisboa, aos xx de Outubro de mil e quinhentos e oitenta e sete. Regido e 

requerido, etc. Tomé da Cruz o escrevi. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2 

1598, Dezembro, 3, Capitania do Espírito Santo – Traslado autêntico da 

provisão da ordinária do Convento do Espírito Santo passada pelo 

Governador Geral do Brasil D. Francisco de Sousa. 
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A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

     O Guardião e mais religiosos do Mosteiro de são Francisco desta Vila de 

Nossa Senhora da Vitória capitania do Espírito Santo, que o governador geral 

Dom Francisco de Sousa lhes passou provisão da ordinária assim e da 

maneira que Sua Majestade tinha feito mercê às mais casas da Custódia de 

Santo António do Brasil, a qual mercê lhes fez, contanto que o dito senhor 

houvesse, assim por bem, limitando-lhes tempo para a dita confirmação. 

     E juntamente lhes passou outra na qual lhes largou mais tempo para a dita 

confirmação. 

     E porquanto têm necessidade do traslado das ditas provisões para 

mandarem ao Reino a confirmação pelo dito senhor, pedem a V. Majestade 

mande a um dos tabeliães desta vila, lhas traslade em terceira via, em modo 

que faça fé, tornando-lhas próprias.  

E Roga Mercê 

     O escrivão Gaspar Carvalho passe aos reverendos Padres o que pedem. 

Vitória no primeiro de Outubro de 99. 

(a) Ambrósio de Sousa 

  

 

DOCUMENTO Nº 3 

1603, S.l. [Madrid?] – Traslado de Provisão de D. Filipe II de Portugal de 12 

de Agosto de 1603 para que seja entregue aos religiosos da Custódia do 

Brasil vinho, azeite e varas de burel. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 18, doc. 

nº 64. 

 

     Traslado de duas provisões do Governador para que se nos entregue o 

gentio e para que se dê a cada doutrina ordinária de vinho, azeite, farinha. 

      Diogo Botelho, do Conselho de Sua Majestade, seu gentil-homem, 

Governador e Capitão Geral deste Estado do Brasil, faço saber aos que esta 

minha provisão virem e o conhecimento dela com direito pertencer, que porque 

Sua Majestade em meu Regimento me manda e encomenda precisar 

principalmente que trate da concessão de gentio deste Estado. E para que a 

nossa Santa Fé vá em aumento, que é o principal intento que o dito Senhor 

tem nas conquistas de sua Coroa Real, e pelo grande serviço que se faz a 
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Deus Nosso Senhor em encarregar aos Religiosos da Ordem de São Francisco 

da Custódia de Santo António deste Estado, a doutrina do dito gentio das 

aldeias da Capitania da Paraíba, que sem ela perecerão as almas do dito 

gentio e o serviço de Sua Majestade, porquanto importa também a ele estarem 

as aldeias e gentio delas a cargo dos ditos Religiosos para a consumação das 

pazes que tão importantes são ao serviço de S. Majestade e bem comum deste 

Estado. E e por serviço do dito Senhor encarrego aos ditos Religiosos a 

administração espiritual de todas as ditas aldeias e gentio delas da Capitania 

da Paraíba, assim e da maneira que os padres da dita Ordem as sempre 

tiveram e têm nas aldeias que até agora administraram. E assim, na 

administração espiritual se não poderá intrometer nenhum Capitão-Mor nem 

particular, antes mando, da parte de S. Majestade aos ditos capitães, dêem 

cedo o favor e ajuda que os ditos Religiosos lhe pedirem e for necessário para 

o acima dito, e mais concisas contidas nesta provisão. Que não consentirão 

que nenhum branco nem mameluco possa viver nem morar nas aldeias do dito 

gentio, e vivendo algum, em os padres ficando a sab,r o farão logo tirar, e 

somente poderão ir vender suas mercadorias e resgatar licitamente. E que os 

religiosos possam acomodar as aldeias com o parecer do Capitão da dita 

capitania, e quando não conformarem nos pareceres mo consultarão a mim ou 

ao Governador Geral que for deste Estado, e terão a administração que acima 

digo em todo o gentio Potiguar e Tapajós da dita Capitania. E que o Capitão-

Mor mande restituir às aldeias todo o gentio que andar fora delas, e em caso 

de brancos, contra o Regimento de Sua Majestade. E é por serviço do dito 

Senhor dar de esmola a cada residência dos ditos padres cada ano, uma pipa 

de vinho, seis almudes de azeite, cinquenta varas de burel, vinte varas de pano 

de linho. E mando ao Provedor da Fazenda da Real Capitania de Pernambuco, 

faça fazer o dito pagamento a cada residência das ditas aldeias das coisas 

acima, cada ano, o qual lhe fará por certidão do padre Custódio da dita 

Custódia ou do Guardião da Paraíba, em que certifique quantas residências 

são. E com conhecimento do Síndico dos ditos padres, mando aos contadores 

deste Estado levem em conta ao Almoxarife a dita despesa por esta minha 

provisão, a qual mando se cumpra e guarde inteiramente como se lá contém, 

sem dúvida nem embargo algum, e se registará no livro dos Registos da 

Fazenda desta Capitania. Dada em Olinda, sob meu sinal e sinete de minhas 

armas, aos doze dias do mês de Agosto. Manuel Carrilho de Quinogne, meu 

Secretário e Escrivão da Câmara, a fez, de mil seiscentos e três anos.  
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(a) O Governador Hugo Botelho 

 

      Pelo que Vossa Senhoria encarrega a administração espiritual do gentio da 

Capitania da Paraíba aos religiosos da ordem de S. Francisco. Fica registado 

no Livro Nono do Registo d' El Rei Nosso Senhor, a folhas 105. Em Olinda, a 5 

de Agosto de 1603. 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 

1610, Junho, 14, [Lisboa] – Estatutos para o Brasil feitos no capítulo da 

Província de Santo António por Frei Gaspar da Carnota. 

A.N.T.T. , O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 15. 

 

Apontamentos para o Brasil 

     Está decretado na Mesa Definitória deste nosso Capítulo de Santo António 

de Lisboa, celebrado pela festa de Santo António no ano de mil seiscentos e 

dois, que por bem de nossa religião, os religiosos da nossa Custódia do Brasil 

larguem as aldeias, e as entreguem ao Ordinário, pedindo com muita 

humildade ao Senhor Bispo, as queira aceitar, visto o pouco cómodo de língua 

para as doutrinar e outras razões que a isto nos obrigam. 

     Item. Está decretado que o Custódio do Brasil se elegerá no Capítulo e não 

na Congregação pelos respeitos que para isto há; e o que Guardião e Custódio 

cumprirá o seu biénio, e na Congregação próxima a Mesa de Definição proverá 

de quem suprisse o Capítulo futuro. 

Está decretado que o Irmão Guardião que é, ou pelo tempo for, da nossa 

Casa de Santo António de Lisboa, não passe certidão para despachar qualquer 

coisa que venha do Brasil, salvo se for para as casas da Província. E se 

algumas vierem que não sejam estas, o dito Guardião fique obrigado a dar 

aviso ao Padre Provincial para que castigue a quem os mandar.  

Todo o religioso, súbdito ou prelado, que for achado mandar de Portugal 

empregos para o Brasil, ou do Brasil para Portugal, não lhe valha dizer que são 

encomendas de outras pessoas parentas, ou não parentas, mas, ipso facto, 

que o tal religioso se encarregou de negociar ou mandar negociar, seja 

castigado, sendo prelado em dois meses de suspensão de seu ofício, e sendo 

súbdito, nos mesmos dois meses de exclusão em casa; e em todas as sextas 

feiras do dito tempo fará disciplina de castigo na comunidade. 
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Excepto a necessidade das obras, nenhum religioso súbdito nem prelado 

possa pedir em seu distrito nem fora dele. São também as penas arriba 

impostas. 

Está decretado que o Custódio do Brasil como é uso nas partes das Índias. 

Feita no dia, mês e ano ut supra. 

 (aa) Frei João das Chagas 

Visitador 

Frei Gaspar da Carnota 

Ministro Provincial 

Frei Pedro de São Paulo 

Frei Leonardo de Jesus 

Frei Manuel da Piedade 

 

 

 DOCUMENTO Nº 5 

1613, Julho, 6, Lisboa (Convento de São Francisco da Cidade) – Parecer 

acerca do Breve do Papa Paulo V de 17 de Janeiro de 1612 proibindo que 

descendentes de cristãos-novos até ao sétimo grau possam ser „curas de 

almas‟, e que Regulares nas mesmas condições de sangue possam ter 

prelazias na Ordem. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 4, macete 4. 

 

   [à margem: Maço 3, nº 14 / Parecer acerca do Breve do Senhor Papa Paulo 

V passado em 17 de Janeiro de 1612 em que se proibia poderem ser curas de 

almas os descendentes de cristãos novos dentro do sétimo grau, e esta 

proibição é também para os Regulares que tiverem o mesmo defeito para não 

poderem ter nas Religiões prelazias].  

     Pergunta-se se o Breve que a Santidade do Padre Paulo V Nosso Senhor 

passou em 17 de Janeiro de 1612 acerca dos descendentes dentro no sétimo 

grau de hebreus convertidos não poderem ter dignidades, nem poderem ser 

curas de almas, compreende também os religiosos maculados dentro do dito 

grau para não poderem ter estes ofícios em suas Religiões. 

     Respondo que, segundo a forma do Breve e seu teor, parece que não fala 

nem se deve entender dos religiosos em ofícios e dignidades, prelazias de 

suas ordens, ainda que sejam descendentes dentro no grau proibido, senão só 

nas apresentações das igrejas dos religiosos, em nenhuma das quais, nem em 
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outra qualquer de Padroado ou Mestrado, quer que algum superior ou 

padroeiro apresente algum descendente de hebreus convertidos dentro no 

sétimo grau, o que parece constar do mesmo Breve em que nenhum ofício dos 

ditos religiosos faz menção, fazendo-a muito expressa das prebendas e 

dignidades e curas de almas em igrejas, e não em mosteiros e Províncias 

(cit.latim), nem basta dizer o Breve que nem em igrejas seculares ou regulares 

tenham os ditos ofícios porque por regulares se entendem só as que estão à 

jurisdição de algum prelado regular, e em igrejas regulares se não pode 

entender também mosteiro (cit latim). 

     Pelo que parece que este Breve não acrescenta ao de Clemente VIII 

(passado sobre mesma matéria no ano de 1600 aos 28 de Outubro, que 

começa Dicet Romanum Pontifex) mais que proibir também, que nem nas 

igrejas dos Mestrados nem nas da apresentação de alguns prelados religiosos 

possam ser curas de almas os tais descendentes, revogando e quebrando 

todos os privilégios que para isso tinham quaisquer dos ditos apresentantes. E 

isto se colige do (cit. latim). 

     Contudo, porque Sua Majestade Filipe III, por cartas suas, em 17 de Maio 

de 1612, mandou a todos os prelados das religiões Mendicantes e Monacais 

que fizessem executar o tal Breve, o que se não pode entender senão em seus 

capítulos e nas eleições dos prelados, que neles ou em outras qualquer 

ocasião fazem, visto não terem os mais deles apresentações de que se possa 

entender no dito Breve por outra via. E fora desta razão está em ser o mesmo 

rei o que impetrou o dito Breve, e assim, de sua tenção deve ter notícia. E 

como declara por carta sua o que temos dito, fica-se entendendo que também 

o Breve compreende aos Religiosos, porque como é  (cit. latim). Também é 

regra geral que aquilo se há-de entender por lei ou quem responderá, se for 

perguntado, quando a ponha (cit. latim), e está claro que o Papa responderá 

que intentara na lei que fez o que El-Rei lhe pedira, e que queria compreender 

também os religiosos, porque as mesmas razões correm neles, que nos 

seculares, quanto a este particular. 

     Mostra-se também ser este o fim do Breve do seu princípio e profacção, da 

qual se pode coligir a extensão da lei, como dizem (cit. latim), e fazem nisto o 

capítulo final de (cit. latim), no mesmo título. 

     E como o Papa diga que cortar perigos da alma em escândalos faz e ordena 

a tal Constituição, em isto tudo haja em os religiosos maculados por 

descendência de hebreus convertidos serem prelados ou curas de almas, 
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também ficam compreendidos como in situ o dizem João de (cit. latim),       

sobretudo, se este Breve de Paulo V não acrescenta coisa alguma ao de 

Clemente VIII sobre os mesmos descendentes dentro no sétimo grau, frustra 

foi passado, pois já esta mesma lei estava posta por Clemente no ano 1600, 

não se pode dizer que a pôs com novas penas com que Clemente a não 

pusera, porque de nenhuma faz menção, nem menos que acrescenta a 

proibição nas igrejas de apresentações de religiosos ou de outros padroeiros 

isentos e privilegiados que é, ou que em a parte contrária se fundava; porque, 

como consta do Breve de Clemente, nele se tem proibido também isto como se 

vê nestas palavras também dele (cit. latim), onde se vê como também 

compreende os prelados religiosos para não poderem apresentar em igrejas de 

sua jurisdição nenhum dos tais descendentes.  

     Portanto, o de Paulo V Nosso Senhor, geralmente inabilita os tais 

descendentes para qualquer ofício de jurisdição e cura de almas, e assim 

manda aos padres provinciais que a nenhum deles dêem alguns dos ditos 

ofícios, o que consta claramente destas palavras dele (cit. latim), o Papa 

geralmente a todas as pessoas dos tais descendentes por respeito de sua 

mácula e não deste ou daquele lugar, pelo que não pode haver dúvida em que 

os maculados não possam ter em suas religiões alguma dignidade, prelazia ou 

ofício de cura de almas, e isto manda Sua Santidade aos prelados superiores 

que guardem tanto os Padres Gerais como os Conselheiros Gerais, Provinciais 

e também os Definidores e Gerais, a quem pertencem as eleições, como fica 

declarado nas palavras do mesmo Breve. Em São Francisco de Lisboa em 6 de 

Julho de 1613. Sob censura. 

 

 (a) Frei António da Conceição 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 6 

1614, Julho, 5, Lisboa – Despacho do Provincial da Província de Santo 

António de uma petição enviada por António Samarro, testamenteiro, 

sobre determinados bens na Capitania de Pernambuco. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 
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     Respondendo à petição de António Samarro, digo que eu me não ausento, 

mas sou mandado por meu prelado a visitar a Ilha da Madeira, digo, os 

conventos que nela estão. 

      Quanto aos papéis de que faz menção digo que o testamento não estou 

certo se o tenho, mas achando-o entre meus papeis lho dareis. 

     Tenho um papel de que estou lembrado e no qual se contém que por ele se 

está a dever duzentos e sessenta mil réis, o que na verdade se achar, mas 

este devedor está em Pernambuco e chama-se André Soares. Nas mesmas 

partes está um Manuel de Albuquerque que deve cento e quarenta e seis mil 

réis, mas deste não há papel nem nunca houve, está à conta de Damião 

Gonçalves de Carvalhosa arrecadar este dinheiro, que mora nas ditas partes 

do Brasil capitania de Pernambuco, em Serinhaém, e como eu estou para me 

embarcar às ditas casas e mosteiros, que vou visitar, e as embarcações estão 

para dar à vela hoje até amanhã não há tempo para ir buscar estes papéis de 

que faço menção, os quais entregareis tanto que vierem da ilha, que será 

dentro em três meses pouco mais ou menos. 

     E fazendo algumas cartas minhas escritas a uma mulher que se chama 

Margarida Linhares de Carvalho minha prima, em que trate alguma coisa 

destas matérias, digo que elas se não deve dar crédito, mas a este papel em o 

qual declaro a verdade, obedecendo ao mandato do senhor colector. 

     E, quando dentro neste tempo eu não venha, o Padre guardião da 

Castanheira veja a canastra que em seu poder está, e dêem-se-lhe os que lhe 

pertencerem. 

   E por tudo isto passar na verdade, me assinei aqui, hoje 27 de Junho de 624. 

(a) Frei António da Purificação 

 

    O Padre Guardião de Santo António da Castanheira entregara um 

testamento de minha prima Brites Linhares e um papel de Diogo André Soares 

de que acima faço menção. 

    E quando os não ache mande chamar Francisco Palmeiro, o qual os deve 

ter, e não tenha dúvida de os entregar a António Samarro, contanto que dê um 

assinado para um tabelião público pelo qual conste que ele os leva para que, 

como há herdeiros, é bem lhe conste de que os tem para requererem sua 

justiça. 
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      E como eu não tenho nenhum outro papel, nem sei de alguma outra dívida 

mais do que fica dito, e se ele o sabe, arrecade-o, que eu não lhe contradigo 

isso. 

     E como isto é o que na verdade passa, e o navio não pode esperar, nem 

posso deixar de ir fazer o que meu prelado me manda, porque no mês de 

Setembro me mandam, seja nesta cidade com os vogais que é forçado se 

achem em capítulo que se faz em Outubro nesta Província de Portugal de 

Nosso Seráfico Padre São Francisco. 

   E porque esta é a verdade e não há outra, nem constara nunca com verdade. 

     [Reconhecimento do notário] 

     Senhor Francisco Palmeiro me entregou o testamento e conhecimento 

contido neste, etc. 

     E por ser verdade lhe passei esta certidão em Lisboa, cinco dias de Julho 

de 614 anos. 

(a) João da Silva 

 

 

DOCUMENTO Nº 7 

1617, Agosto, 14, Chão de Couce (Figueiró dos Vinhos) – Carta do 

Marquês de Vila Real em que pede ao Padre Frei Leonardo de Jesus, 

Ministro Provincial, o padroado da Província de Santo António de 

Portugal. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 2. 

 

     Já Vossa Paternidade haverá chegado a essa cidade com a boa saúde, que 

sempre estimarei que logre, haverá recebido o papel dos apontamentos que 

há-de tratar na junta, da mão do Padre Guardião de Penela, o qual propôs, de 

minha parte, a particular dilecção que tenho de que se conceda a esta casa o 

padroado e protecção dessa santa Província que eu tenho tomado tanto à 

minha conta, como Vossa Paternidade deve ter entendido, e porque no capítulo 

passado não se tomou resolução quando o Padre Guardião o tratar, levarei mui 

grande gosto que Vossa Paternidade signifique aos Padres que se acharem na 

junta a estimação que farei de ser padroeiro, e que se faça assento no 

Definitório, de como eu o peço com todo o encarecimento para mim e meus 

sucessores, e não trato das razões que há para tratar desta pretensão, pois 

devem ser bem notórias a todos, e nas particulares me remeto a Vossa 
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Paternidade, o Padre Frei António da Encarnação, portador desta. Em caso 

que, para o bom efeito destes negócios, seja necessário fazer-se mais alguma 

diligência a Vossa Paternidade me avise. A quem Deus guarde. Chã de Couce, 

em Agosto, 14 de 1617. 

     Vossa Paternidade me avise logo da resolução que se tomar, e no interim, 

que se procure licença de Sua Majestade, que não haverá dúvida em a dar, 

ordene Vossa Paternidade que se venham para aqui logo os padres para 

continuarem com a obra, e poderão estar naquela casa que se assinalou com 

toda a comodidade. 

 

 

DOCUMENTO Nº 8 

S.d., Lisboa (1618) – Consultas sobre os frades da Arrábida a D. Filipe II 

de Portugal a respeito da enfermaria erecta no Hospital Real de Todos os 

Santos em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, macete 9. 

 

Senhor,  

     Vossa Majestade em carta de 27 de Setembro de 1617, havendo visto as 

razões que se continham em um papel do provedor e irmãos da Misericórdia 

desta cidade de Lisboa sobre a enfermaria que os religiosos da província da 

Arrábida têm no Hospital de Todos os Santos, mandou ao Marquês Vice-Rei 

destes reinos tratasse com o Provincial que viesse em se lhe dar serventia para 

a sua enfermaria dividida da do Hospital na forma que se lhes oferecem, com 

que se ficava atalhando aos inconvenientes que se apontaram, e que quando 

de todos se não dispusesse ao fazer, se visse no Desembargo do Paço o modo 

em que se poderá acomodar, terem os ditos religiosos parte certa em que 

sejam curados com a decência e clausura que convém, sem se fundar mosteiro 

de novo, e do que parecesse se fizesse consulta. 

     E sendo vista a dita carta de Vossa Majestade em presença do Vice-Rei que 

deu relação como tratara com o ministro Provincial destes religiosos sobre o 

meio que pela carta de Vossa Majestade se ordena de lhe dar serventia 

separada para o seu recolhimento. 

     E por não vir nisso, se tratou da segunda parte da dita carta, em que Vossa 

Majestade manda se veja no Desembargo do Paço o modo como os ditos 

religiosos se podem acomodar sem fundar mosteiro de novo. 
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     [Despacho:] Pareceu que Vossa Majestade dê aos Religiosos da Província 

da Arrábida lugar e parte certa nesta cidade onde sejam curados boa decência 

e clausura que lhes convém, declarando Vossa majestade ao Hospital de 

Todos os Santos que os protejam ao lugar para onde se passarem das 

mezinhas e do físico, e mais mantimento, como fizeram até agora há tantos 

anos, visto como por sua muita pobreza o não podem excusar, e visto as 

benfeitoras que à sua conta se fizeram na sua enfermaria de esmolas (…) haja 

Vossa Majestade por seu serviço mandar-lhes dar recompensa delas e a sua 

ajuda para a edificação e compra do dito sítio, o que se poderá fazer das obras 

pias que se acrescentam no fim dos arrendamentos das rendas de Vossa 

Majestade depois que os contratos chegam a seu justo preço, pois não é 

fundação nova, mas passar uma enfermaria a outro lugar mais conveniente e 

são, e desocupar o hospital, para o que se faça orçamento e provisões 

necessárias como Vossa majestade ordenar, o que tudo poderá fazer com o 

Provincial da dita Província da Arrábida. 

     Em nome de Vossa Majestade, em Lisboa, a 8 de Novembro de 1617. 

 

 

DOCUMENTO Nº 9 

1618, Fevereiro, 2, Lisboa – Consulta do Provincial da Província da 

Arrábida sobre o lugar para onde se deveria mudar a enfermaria sita no 

Hospital Real de Todos os Santos em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 10. 

 

     Manda Sua Majestade que a nossa enfermaria dos Capuchos da Arrábida 

que temos no Hospital de Todos os Santos desta cidade se mude para outro 

sítio nela onde se achar mais sadio conveniente, ao pôr da vista. 

     O Presidente do Desembargo do Paço se lhe ofereceu, que logo fizesse 

nomeação e escolha do lugar, de presente me parece, que na esperança nas 

casa do Duque de Aveiro, na horta do Duque de Bragança, aos Fiéis de Deus, 

na fundição da Artelharia a São Vicente, ou em Nossa Senhora do Paraíso da 

Alfama onde, com efeito melhor puder ser. 

     Se faça recolhimento, e depois de Sua Majestade haver assinado as 

provisões será mais a propósito tratar-se dele. 

     Em Lisboa, aos 2 de Fevereiro de 1618 

(a) Frei Fernandes de Santa Maria 
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Ministro Provincial 

 [Despacho:] Vi estas portarias e os borrões das consultas e resposta de Sua 

Majestade sobre se edificar o recolhimento dos Religiosos da Arrábida, e para 

se poderem passar as portarias é necessário que se assinale o sítio em que se 

há-de edificar o mosteiro, conforme ao que Sua Majestade ordena. 

 Em Lisboa, a 26 de Fevereiro de 1618. 

 

 

DOCUMENTO Nº 10 

1618, Fevereiro, 2, Lisboa – Petição dos frades da Província da Arrábida 

para fazerem convento em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 11. 

 

     Mandou Vossa Majestade por duas cartas duas que esta nossa enfermaria 

que temos no seu Hospital Real desta cidade se mudasse para outro sítio nela 

mais acomodado, em que se fizesse recolhimento e agasalho para os 

enfermos, oficiais, o padre ministro e mais frades da Província que viessem à 

cidade com ordem de seus prelados, e para isso escolhessem sítio. 

     E porque, para se buscar conveniente para todas estas coisas é necessário 

ponderação e muito tempo para se concluir e achar, o que tudo há-de ser por 

ordem de Sua Majestade como ele manda, o qual se não pode efectuar sem se 

despacharem as provisões necessárias porque se primeiro se tratar de sítio, se 

poderão levantar tantos inconvenientes e dificuldades que impedirão a 

resolução desta mudança. E estas se hão-de vencer com as mesmas 

provisões assinadas, e assim para o fim que se pretende e execução do que 

Sua Majestade manda, parece que as provisões devem ir assinar, o que há-de 

preceder às mais diligências que depois destas se farão, em virtude e 

cumprimento das mesmas provisões. 

 Em Lisboa, a 22 de Março de 1618. 

(a) Frei Fernando de Santa Maria, Ministro Provincial 

 

 

DOCUMENTO Nº 11 

1618, Março, 21, Lisboa – Consulta do Conselho da Fazenda a D. Filipe II 

de Portugal sobre o pedido do Provincial da Ordem de Nossa Senhora do 
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Carmo para que possam construir uma casa no Maranhão e outra no 

Pará, e as ordinárias que se costumam dar aos conventos. 

     A.H.U., Maranhão, Cx. 1. 

 

O Provincial da Ordem de Nossa Senhora do Carmo da Província deste 

Reino e Brasil fez petição a Vossa Majestade neste Conselho em que alega 

irem à conquista do Maranhão dois religiosos da sua Ordem na armada em que 

lá passou por ordem se Vossa Majestade Alexandre de Moura à custa da 

mesma Província e assim na dita armada como na dita Província fizeram 

muitos serviços a Deus e a Vossa Majestade, confessando, pregando e 

dizendo missas (...). 

      Por os religiosos da sua ordem desejarem de servir a Vossa Majestade 

nela por serem os primeiros que para esse efeito lá foram e fundaram já a 

primeira igreja que com muita devoção é visitada e frequentada (...). 

     Pedem a Vossa Majestade que tendo consideração aos religiosos haverem 

sido os primeiros capelães e confessores dos presídios daquela conquista o 

sejam sempre em todos os que houverem naquelas partes do Maranhão nas 

quais além deles terem obrigação de pregar e doutrinar as almas de todas as 

aldeias lhe seja para esse efeito a cada convento que pelo tempo em diante 

fundarem dada e encomendada uma particular cuidado e assim mesmo 

ordinárias para ajuda da côngrua sustentações de seus conventos como Vossa 

Majestade faz esmola aos religiosos do Brasil mandando outro sim ao 

governador ou a quem pertencer a repartição das terras reparta com eles ditos 

religiosos e com todos os conventos que naquelas partes houverem de ficar. 

     E como em virtude dos breves apostélicos concedidos aos senhores reis 

antecessores de Vossa Majestade lhe foi dada a conquista da Índia e partes 

ultramarinas dos dízimos delas com obrigação de enviarem a eles todos os 

obreiros necessários para a conversão dos infiéis e para administrarem 

sacramentos aos convertidos assinalando-lhe dos ditos dízimos o rendimento 

das ditas conquistas o que lhe fosse necessário por sua côngrua sustentação 

se procedeu sempre na índia e conquistas com os ditos obreiros e em 

particular no Estado do Brasil e porque na nova conquista do Maranhão e 

Grão-Pará é necessário haver ministros que tratem da conversão dos infiéis 

daquelas partes que pela informação que sentem é infinito o gentio que há 

nelas (...) pareceu que Vossa Majestade deva dar licença aos ditos religiosos 

para no Maranhão e outra no Grão-Pará que se lhe dêem as ordinárias que se 
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costumam dar aos conventos que tem no dito estado para que nos ditos 

mosteiros e seminários aprendam a língua e possam doutrinar e ensinar a dita 

gente e que nas residências se ponham religiosos de provada vida e costumes 

que saibam bem a língua das nações a que houverem de doutrinar repartindo-

se as residências por estes e pelos mais religiosos que vieram do Maranhão e 

que do Brasil mande o provincial religiosos à dita conquista que saibam bem a 

língua (...). 

     Vossa Majestade mandará o que for servido, em Lisboa a 1 de Março de 

1618. 

 

DOCUMENTO Nº 12 

S.d. [1622, Maio], S.l. – Apontamentos de Manuel Severim de Faria, 

Chantre da Sé de Évora, sobre o modo de elaborar uma História. 

B. N.P., Cód. 917, Partes e Preceitos da História, fls. 35-38 vº 

 

(...) Ordem como se tratará a História do Maranhão dos preceitos acima ditos 

     Deve-se repartir esta História em três livros. O primeiro livro da Descrição, 

coisas naturais da terra. O segundo, do sucedido nela, até à entrada deste 

socorro. O terceiro, do mais que suceder, até à conclusão da empresa. 

Ordem do Primeiro Livro 

 

     Começará o Exórdio com um breve preâmbulo. Logo proporá a matéria que 

há-de tratar; a razão porque se sabe sua grandeza e utilidade. 

     Introduzirá logo uma Digressão para dar notícia da região, em que dirá suas 

demarcações, clima, montes, rios, coisas notáveis naturais, como fontes, 

frutos, plantas, minerais, animais terrestres, aves, peixes, feições dos homens, 

seus costumes, religião, política, milícia, discursando sobre o que a terra pode 

dar de si aos conquistadores e ao Reino; as despesas com que se pode 

sustentar, as conveniências que disso há, para ver o que faça, sendo mais útil. 

     Porém, nas matérias da guerra, fortificações e de estado, não dirá a 

sentença em seu nome, senão referindo-a ao que dizem ou disseram os 

práticos naquela arte. Mas o que toca ao fruto espiritual e conversão e 

esperanças que pode haver dos engenhos dos gentios, dirá em nome próprio. 

2º Livro 

    No 2º livro, se dará notícia do primeiro descobrimento que fizeram da 

província, os Castelhanos, antigamente; da navegação do Orelhana e das mais 
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que vão escritas, do livro de Francisco Lopes de Gomara, e como  vieram 

depois os Franceses àquelas partes; as fortalezas que fizeram, as conquistas e 

comércios que intentaram, a entrada dos Portugueses naquelas partes; 

recontros que tiveram com os franceses; como os botaram do Maranhão, e o 

mais sucedido até ao estado presente em que estavam, quando chegou este 

socorro 

3º Livro 

     Começará com a narrativa deste socorro, escrevendo particularmente os 

nomes dos capitães, número de navios, gente, armas, abastecimentos, ordens 

principais que leva o capitão, socorro espiritual de ministros eclesiásticos com o 

sucesso da viagem desta armada, desembarque, reforma da terra, novas 

conquistas e tudo o mais até à conclusão da empresa. 

Advertências Gerais 

     Escrever-se-ão sempre em qualquer empresa, não somente os nomes do 

capitão-mor e particulares, mas ainda dos fidalgos e pessoas nobres 

eclesiásticas graves, ainda que não levem cargos. Também se escreverão 

todos os nomes dos que morrerem, pois fazem pela fé e República, e neste 

mundo não tem outra satisfação maior que a imortalidade da História, sendo 

este um dos principais fins porque foi instituída. 

     No dizer os vícios dos particulares seja mui advertido, e nunca se devem 

descrever, senão quando forem totalmente necessários referirem-se, 

lembrando-se sempre daquele leão de Apeles que, retratando a Filipe, o pintou 

de meio rosto, de maneira que lhe não ficavam vendo o olho cego, e assim, 

todo o defeito que se puder dissimular sem faltar na verdade da História se 

faça. 

     Não se hão de referir histórias particulares que não toquem ao público, nem 

os ódios e rancores dos cidadãos uns com os outros, senão quando forem 

causa de algum público mal. 

     O autor falará de si, as menos vezes que puder, e quando o fizer seja em 

ocasiões grandes que lhe passassem pela mão, ou quando nomeia os que 

entram na empresa e sempre com modéstia. Não escreverão de si por primeira 

pessoa, mas por terceira, nomeando-se como qualquer outro homem da 

História. 

     Deve imitar a Salústio e a Frei Luís de Sousa. Do primeiro, tomarão o modo 

das digressões, orações e brevidade. Do segundo, a frase portuguesa e a 

matéria dos juízos e sentenças porque ainda que estas partes da História se  
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vêm em Salústio como em sua fonte, por ser o principal dos historiadores. 

Contudo, como o autor da do Maranhão é religioso, importa que nestes juízos e 

sentenças imprimam virtudes e (…) nos leitores. 

     Evitará a largueza das orações de Salústio por se acomodar ao estilo 

presente, porque ainda que em tempo dos gregos e latinos se usavam muito, 

hoje como coisa extraordinária, molesta, se não é breve. A melhor oração de 

todas é a de Mário ao povo, quando pediu o consulado. A esta se deve imitar. 

     Nas descrições seja mais larga que Salústio, porque como as Províncias do 

Maranhão são para nós, coisa tão nova, deseja-se delas mais particular notícia 

do que em tempo dos Romanos se requeria de África. 

     Guarde-se muito de escrever por encarecimentos, e para isto evite os 

superlativos e use dos nomes positivos e nunca compare dizendo “Vg. É a 

melhor terra do Mundo ou mais esforçada de toda a Espanha, etc.”; mas dirá 

que a terra é sadia ou muito sadia e que tal soldado é muito valente. Nunca 

acrescente epítetos aos substantivos, senão quando for necessário exprimir 

mais alguma coisa do que ele significa (...). 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 13 

1622, Maio, 4, Lisboa – Consulta sobre os religiosos da Província de 

Santo António que vão para o Maranhão e Pará. 

A.H.U., Consulta das Partes, n.º 34, fl 49 vº 

 

     Viu-se neste Conselho uma petição dos religiosos da Província de Santo 

António que Vossa Majestade manda às conquistas do Maranhão e Pará, em 

que dizem, que pedindo neste Conselho uma esmola para se aviarem, lhes foi 

respondido que mostrassem provisão de Vossa Majestade, pela qual os 

mandava àquelas partes, pelo que pedem a Vossa Majestade que pois é 

servido de eles passarem àquelas partes, lhes mande passar a provisão 

necessária, por isso dar-lhe a dita esmola. 

 

     E assim se viu uma portaria de Sua Majestade que vinha na dita petição, 

por que ordenava se visse neste Conselho e se consultasse o que parecesse, 
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advertindo que Vossa Majestade tem ordenado que desta Província, se 

mandem seis religiosos ao Maranhão e quatro ao Pará. 

 

     E porque neste Conselho se não tem notícia da dita ordem de Vossa 

Majestade, pareceu que devesse ser servido mandar, se remeta a ele uma 

cópia dela para, conforme a dita ordem, se darem os despachos que convém, 

ou seja servido mandar declarar os religiosos que hão-de ir, para se lhe dar a 

esmola costumada. Em Lisboa a 30 de Abril de 1622. 

 

 [Despacho:] Cumpra-se o que está mandado e faça-se logo.  

     Em Lisboa a 4 de Maio de 1622. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 14 

1622, Outubro, 12, Lisboa – Declaração de D. Francisca de Mendonça, 

mulher de Damião de Aguiar, em que assume os riscos que tiver a capela-

mor da igreja do Convento de Santo António de Lisboa, nela consertando 

o carneiro para sua sepultura e de seu marido. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 1. 

 

     Digo eu, Dona Francisca de Mendonça de Vasconcelos, viúva do chanceler-

mor Damião d´Aguiar que Deus haja que eu sou obrigada a fazer o carneiro e 

pôr as suas armas na capela-mor do Mosteiro de Santo António da cidade de 

Lisboa na forma do testamento do dito defunto aonde está enterrado, e por ter 

obrigação de fazer o dito carneiro na dita capela-mor me obrigo a, sendo o 

caso que a dita capela-mor por esse respeito corra algum risco ou faça alguma 

ruína me obrigo por meus bens e fazenda a tornar a pôr no estado em que está 

em conclusão a 12 de Outubro de 1622. 

 

 

 (a) Dona Francisca de Mendonça 
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DOCUMENTO Nº 15 

S.d. [ant. 1623, Outubro, 17], S.l. [Maranhão] – Requerimento do Custódio 

e mais religiosos do Maranhão a D. Filipe II queixando-se dos Capitães 

que exploram os índios, alugando-os, fazendo-os trabalhar e chegando a 

tomar-lhes mulheres e filhos. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1. 

 

     Dizem o Custódio e mais religiosos que Vossa Majestade manda para a 

conversão dos gentios do Maranhão e Pará, que alguns portugueses, não 

sendo Vossa Majestade bem informado, alcançaram de Vossa Majestade as 

capitanias das aldeias dos gentios daquelas partes, o que é em grande 

detrimento do serviço de Deus e de Vossa Majestade, porque os tais capitães, 

como a experiência o tem mostrado, assim em toda a costa do Brasil como nas 

Índias de Castela, tendo supostos os olhos no proveito temporal, por cujo 

respeito pretendem as sobreditas capitanias sem ordenado algum, anexam os 

índios por diversos modos, alugando-os e fazendo-os trabalhar com excesso e 

demasia e tomando-lhe o preço e jornal de seu trabalho e chegam a tomar-lhe 

as mulheres e filhas, tratando a todos com aspereza e rigor imoderado, 

prevenirem suas necessidades, antes nem tempo lhe dão para fazerem umas 

roças, que é o de que aquela gente se mantém e juntamente os portugueses, e 

atendendo só a que trabalhem, lhe não dão lugar para os doutrinar sendo a 

instrução da fé o principal intento com que Vossa Majestade com tanta 

despesa de sua Fazenda manda povoar e conquistar aquelas partes. E como 

os sobreditos capitães, os gentios que querem ser levados com brandura se 

escandalizam, de modo que feitos num corpo, fossem para o sertão, levando 

tais novas dos portugueses aos outros que nos ficam, tendo e tratando como a 

inimigos mortais, donde se segue ficar a terra erma, sem quem a cultive, e 

portanto, falta de mantimento, caça e pesca, que eles fazem sem se poder 

povoar e sem haver quem sirva. E sobretudo impedindo-se e tolhendo-se 

totalmente a conversão daquela gente e a dilatação da fé católica, porque os 

que a tinham recebido, fugindo para o sertão a deixam, e os outros, como 

evitam o comércio dos portugueses, não podem ter notícia dela, e além disto 

fica a terra conquistada, a risco de se poder mal defender. Como não temos os 

índios por amigos, com que nos defendamos dos que os não são, e sem eles o 

fazemos com dificuldade, por ser a terra muito coberta e cheia de arvoredo 
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muito serrado, onde só sabem e podem pelejar os índios como naturais e 

práticos na terra e costumados a pelejar em semelhantes postos, com as 

mesmas armas de arcos e flechas de que nós não usamos, sendo as nossas 

para semelhantes lugares de pouco efeito, donde se achará que o Brasil e 

Índias de Castela foram conquistados com os mesmos gentios nossos amigos, 

que os capitães granjearam, por entenderem que sem eles não podiam ofender 

aos outros nem defender-se 1. 

     Pedem a Vossa Majestade seja servido de mandar que as mercês das tais 

capitanias não tenham efeito, pois por todas as mais são em detrimento do 

serviço de Deus e de Vossa Majestade. E Receberão Mercê. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 16 

1624, Janeiro, 23, Lisboa – Doação de D. Francisca de Mendonça ao 

Convento de Santo António de Lisboa de uma arroba de vaca em cada 

semana com excepção do advento e da quaresma. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 1. 

 

     Digo eu, Dona Francisca de Mendonça e Vasconcelos, viúva do chanceler-

mor Damião de Aguiar que Deus haja que pela muita devoção que eu e o dito 

meu marido sempre tivemos á religião dos Padres Capuchos de Santo António 

o tomamos por padroeiro da nossa casa. E por esta causa fizemos o nosso 

Mosteiro da Merceana e houvemos a capela-mor do Mosteiro de Santo António 

desta cidade conforme as patentes, confirmações e papéis que temos, e nelas 

estão enterrados meus filhos com o corpo do dito chanceler-mor Damião de 

Aguiar. 

     E posto que, da nossa parte esteja satisfeito com o prometido pela dita 

capela, contudo, pela muita devoção que tenho aos religiosos da mesma 

Ordem, e para que os padres do dito convento tenham lembrança de nos 

encomendar a Deus, lhes prometo e dou por esmola e darei em dias da minha 

vida uma arroba de carne de vaca em cada semana das do ano, salvo as sete 

semanas do Advento e as sete semanas da Quaresma em que lhe não dareis, 

                                            
1
 À margem: «Veja-se no Conselho da Fazenda esta petição e consulte-se com brevidade o 

que parecer, aos 17 de Outubro de 1623». 

“” 
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nem carne nem peixe, e todas as mais do ano lhes dareis a dita esmola por 

ordinária. 

     E por minha morte deixareis encarregada a mesma esmola a uma das 

minhas filhas e herdeira para que assim a vão continuando e os padres do dito 

mosteiro a hajam para sempre. E fui a lembrança aos religiosos de sempre nos 

encomendarem a Deus e para sua guarda e minha lembrança pedi ao 

desembargador Roque da Silveira que este fizesse e quisesse assinar comigo 

por assistir a esta promessa que fiz a rogo da Senhora Dona Francisca de 

Mendonça e Vasconcelos em Lisboa a 23 de Janeiro de 624.  

     E assinei 

 (aa) Dona Francisca de Mendonça 

                                           Roque da Silveira 

 

 

DOCUMENTO Nº 17 

1624, Março, 7, S.L. [Madrid] – Capítulo de Carta de D. Filipe III acerca da 

petição do Custódio e Religiosos de São Francisco do Maranhão relativa 

ao governo e liberdade do gentio. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1. 

 

     Vi a petição do custódio e religiosos de São Francisco que vão ao 

Maranhão, que me enviastes sobre o governo e liberdade do gentio daquelas 

partes, e o parecer de Gaspar de Sousa que tudo torna nesse despacho. E hei 

por bem que na conformidade que aponta Gaspar de Sousa se proceda para o 

que ordenareis se passem os despachos necessários. 

 

     De Sua Majestade ao Senhor Luís da Silva 2, com a petição do Custódio e 

Religiosos de São Francisco do Maranhão e parecer de Gaspar de Sousa 3. 

 

 

DOCUMENTO Nº 18 

1624, Julho, 18, Recife – Ofício do Governador do Maranhão (Francisco 

Coelho de Carvalho) para D. Filipe III sobre o envio de religiosos e 

moradores com Matias de Albuquerque, e atestação sobre a participação 

                                            
2
 Conselheiro de Estado e Vedor da Fazenda. 

3
 Não existem estes documentos nesta capilha. Apenas o capítulo da carta régia. 
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de Frei Cosme de São Damião e Frei Manuel de Santo António na 

conquista do Maranhão e no apostolado. 

A.H.U., Maranhão, Cx.1. 

 

     Tenho avisado a Vossa Majestade como Matias de Albuquerque me teve 

nesta capitania, sem me dar a ordem que Vossa Majestade mandava, que 

comigo tivesse sobre meu apréstimo para o Maranhão, e de como lhe fiz 

requerimento e resposta e enviei a Vossa Majestade por três vias. 

     O desejo que os inimigos têm mostrado é fortificarem-se na Baía, e se 

assim é, convém que Vossa Majestade, com braço real os mande lançar daí, 

que no Brasil não há forças nem talentos para o fazer. 

     Ao Maranhão despediu Matias de Albuquerque, a minha instância, um barco 

de aviso, no qual mandei os religiosos e alguns moradores sem munição 

nenhuma, nem mais gente, por Matias de Albuquerque mo não consentir, pelas 

razões que deve dar a Vossa Majestade. O que eu me afirmo é que convém 

muito ao serviço de Vossa Majestade, mandar acudir aquele governo, de 

maneira há-de vir esta ordem, que os oficiais da Fazenda, nem outros nenhuns 

deste Estado ponham interpretações, nem dúvidas, aos mandados de Vossa 

Majestade como costumam, ordenando juntamente que se me dê as 

embarcações que pedir, para poder nelas passar com os moradores e pessoas 

que em minha companhia quiserem ir àquelas partes, porque se assim fôr não 

tem o Maranhão, necessidade de mais gente para suas povoações e 

conquistas, pela muita cópia que aqui há, dela, nestas capitanias e de muito 

préstimo para as daquelas partes. 

     Também estão aqui dois religiosos por nome de Frei Cosme de São Damião 

e outro Frei Manuel da Piedade, da Ordem de Santo António, que ajudaram a 

ganhar o Maranhão, e têm tanto exemplo e utilidade para o intento que Vossa 

Majestade tem da conversão das almas daquele governo, que será grande 

serviço de Deus e de Vossa Majestade mandar a seu custódio os enviem em 

minha companhia e a mim avisar-me Vossa Majestade do que nisto devo fazer.   

    (...) Com o aperto que de presente se oferece neste Estado, vejo mais 

dificultoso o socorro do Maranhão, com a largueza que Vossa Majestade 

manda, que convém que seja pela necessidade que tantos anos há, que 

padecem os soldados e moradores. Porém, é tão grande o cabedal desta 

capitania e rendimento da imposição e direitos de Angola, dízimos atrasados e 

mercadores ricos e poupados, que por qualquer maneira, destas se pode bem 
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facilmente acudir e remediar esta obrigação, se não indo com este intento e 

provimento, que digo será de grande inconveniente ao serviço de Sua 

Majestade passar àquelas partes, porque vendo-me nelas sem pagamento dos 

soldados, ficarão todos, de todo desanimados e com maior impossibilidade da 

em que viveram até agora de serem providos. Vossa Majestade deve mandar 

acudir como mais vir que convém a seu serviço, que eu não quisera ter ocasião 

de faltar nele por desgraça minha. O senhor, a Católica e Real pessoa de 

Vossa Majestade guarde para aumento da Cristandade.  

     Do Recife e de Julho 18 de 1624. 

 

(a) Francisco de Carvalho 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 19 

1626, Fevereiro, 26, Lisboa – Conjunto de leis emanadas das instâncias da 

Corte filipina sobre a liberdade dos índios 4. 

A.N.T.T., Manuscritos da Livraria, Livro 1116, MF 308, fls. 604-637. 

  

Nº 55. 

Leis sobre a liberdade dos índios 

     Três pontos tem a proposta:  

1º. Dos gentios Brasis que vivem nas aldeias entre nós, os quais se lançaram 

em efeito com os holandeses na Baía da Traição, e foram tomados no conflito 

ou depois dos holandeses idos.  

2º. Dos gentios indómitos da Serra de Cupaúba, que desceram e fizeram dano 

aos nossos.  

3º. De outros gentios que vivem em suas aldeias debaixo de nosso amparo, os 

quais tratam de se lançar com os inimigos, e nos fazerem algum dano nos 

engenhos. 

                                            
4
 Os documentos deste copiador datam do primeiro terço do século XVI. Está datada de 1626 a 

carta de Matias de Albuquerque (de 26 de Fevereiro desse ano). Outros documentos 

incorporados, entre cartas, pareceres e propostas legislativas, são cronologicamente próximos 

a essa data. No mesmo fundo dos Manuscritos da Livraria da A.N.T.T. (Ms 1116), consta a fls. 

593 e seguintes, um Memorial dos Capuchos do Pará a respeito dos índios, de cerca de 1620-

1621, já publicado em Maria Adelina AMORIM, Os Franciscanos no Maranhão e Grão- Pará, 

cit., pp. 227-230.  
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     Ao primeiro digo que não podem ser cativos os Brasis daquelas aldeias, 

posto que rebelassem, e possam ser castigados mais pesadamente porque se 

são baptizados é contra direito expresso; se o não são, como vivem em nossas 

terras, e vieram debaixo da palavra de Sua Majestade que seriam livres, devem 

ser tratados como vassalos, e não se lhe quebrar a palavra, posto que 

mereçam mor castigo, porque também se prejudicaria a fé, não querendo 

descer outros e baptizar-se com temor do cativeiro, ainda que não fosse 

injusto, quanto mais que este o seria. 

     Ao segundo, não há dúvida que aqueles gentios da serra se lhe pode fazer 

guerra, e os que forem tomados ficar cativos, porque são injustificadas todas as 

condições da guerra justa, e as que se propõem na lei que Sua Majestade fez. 

     Ao terceiro, digo que não podem ser cativos nem castigados pelo ânimo que 

tiveram, ainda que dele conste, porque o Príncipe não pode castigar delitos que 

em efeito se não cometera. Porém, se fazem o dano aos nossos, que o Doutor 

Afonso Dias Tinoco diz, como não vieram debaixo da palavra, nem são 

cristãos, pode-se-lhe fazer guerra e ficarem cativos, porque não é contra Direito 

comum nem da lei de Sua Majestade. 

     Isto nos parece, ao Padre Sebastião do Couto, e a mim, Jorge Cabral.  

Nº 56. 

    Na consulta que se fez na Mesa da Consciência sobre os meios que se 

podem aplicar para que os mouros que comerceiam na Ilha de São Lourenço 

não levem dela escravos, suposto o ânimo que tem de os converter à sua seita, 

há várias coisas em que reparar. 

 

     1ª. Na primeira parte da consulta, se diz que se os nossos acharem alguns 

mouros, dos que temos connosco, e comerceiam na dita Ilha, que trazem 

alguns gentios dela, os quais se tenham já passado à sua seita maometana, os 

poderão tomar e ficarem cativos. A razão pela qual  se deve reparar nisto é 

porque nenhum título justo há para se cativarem os tais gentios já feitos 

mouros, e achados em naus de mouros nossos amigos, prova-se isto, porque 

não falando do cativeiro do nascimento, por ser filho ou filha de mãe cativa no 

tempo do parto, só três títulos há justos para um homem poder ser cativo: 

primeiro, guerra justa; segundo, compra lícita, que acontece quando o pai por 

causa justa vende o filho ou a filha não emancipada; terceiro, condenação feita 

por crime que seja digno de tal pena. E nenhum destes títulos tem Sua 

Majestade para cativar os gentios naturais da Ilha de São Lourenço, que os 
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mouros da Arábia, com que temos paz, levam em suas naus, já convertidos à 

seita maometana pelos ditos mouros como é evidente. 

     Nem há fundamento provável para dizer que com título de caridade e justa 

defesa se pode fazer guerra aos mouros nossos amigos, só por levarem os 

gentios da dita ilha para os fazerem mouros, ou por já os terem feito mouros. 

Primeiro, porque a caridade não dá direito a guerra ofensiva, qual esta é, pois 

nela se tomam naus, fazenda, e se cativam homens, porque a guerra ofensiva 

é para reparar danos próprios, ou de amigos já recebidos, o que aqui não há, e 

se os nossos nem seus amigos têm recebido dano, não têm direito para 

procurar por meio da guerra ofensiva restituição ou compensação deles, nem 

se pode dizer que é dano dos que se compensam com guerra, terem os ditos 

mouros enganado nossos amigos, a saber, os gentios da dita Ilha, fazendo os 

mouros com seus maus conselhos, porque este é dano espiritual, e não se 

compensa com tomar navios, fazenda e escravos, a quem deu mau conselho. 

Donde, se este dano fora capaz de tal compensação, como seja dado aos 

gentios, a eles se deve dar a tal compensação de naus e fazenda, e não aos 

portugueses; confirma-se o dito, porque é muito iníqua compensação cativar o 

gentio e privá-lo da liberdade, pelo dano que lhe faz o mouro nosso amigo com 

seu mau conselho fazendo-o mouro, porque isto é dar segundo dano ao pobre 

gentio que já tinha recebido dano de alma pelo mouro. 

     Nem se pode dizer com probabilidade alguma que a qualidade dá direito 

aos nossos para fazerem guerra defensiva aos mouriscos, que temos paz, 

chamada guerra defensiva, ou defendê-los dos maus conselhos e persuasões, 

com que os mouros pretendem convertê-los à sua seita, com matar os tais 

mouros e tomar-lhes suas naus e fazenda, e cativar os gentios que já têm feito 

mouros, 1º: porque quando o dano já está recebido, não se pode chamar 

guerra defensiva, mas ofensiva, ou compensativa, porque se ordena, a fim de 

compensar o dano já dado. 2º: porque a caridade só dá poder para defender o 

próximo do dano que lhe pretendem fazer, v. g. querem matar a Pedro 

injustamente, posso defendê-lo com matar o que o pretende matar, se o matá-

lo é meio necessário para o tal fim, de modo que sem ele não possa livrar a 

Pedro da morte, e os nossos sem cativarem os ditos gentios feito mouros, os 

podem livrar do mal e do perigo espiritual em que estão, com os levar a Goa, 

na forma que se aponta na segunda parte da consulta. 3º: porque ainda a 

caridade me dá licença para defender a vida do meu próximo com matar o 

agressor, quando de outro modo o não posso defender, contudo em danos 



 102 

espirituais que se dão por modo de conselho e persuasão qual é o da 

conversão com que o mouro converte o gentio à sua seita, sem danos que a 

vontade do homem livremente aceita sem lhe fazer violência, pelo que a causa 

própria e principal deles é a própria vontade e liberdade do que recebe o tal 

dano, e não o consulente ou persuasor, como prova largamente S. Crisóstomo 

no insigne tratado que intitulou (…). Donde nasce que a caridade não nos dá 

direito nem poder para licitamente aplicarmos meios tão excelentes, e de tanto 

dano como é guerra, mortes, tomada de fazenda e cativeiro, contra o que 

foram só causa remota e moral, por conselhos arrazoados para defender a 

vontade livre do gentio que não aceite a tal persuasão, porque de outro modo 

também fora lícito com título de caridade e de defesa do bem  do próximo 

matar Pedro a António, porque aconselhou e persuadiu a Francisco de nação 

hebreia que se convertesse ao judaísmo, e logo se fosse para a Holanda, onde 

até à morte pudesse perseverar no judaísmo, e finalmente incorresse em dano 

de eterna perdição, o que ninguém considera. 

     E se a Pedro não é isto lícito por ser pessoa particular, nem o era a Sua 

Majestade, que não tem jurisdição alguma nem domínio no gentio de São 

Lourenço, e assim a respeito dele é Sua Majestade pessoa particular. 

Confirma-se o dito, porque nestes danos espirituais a reparação deles está na 

liberdade e vontade do gentio que os recebeu, e o não os receber também está 

em sua liberdade, logo pode-o impedir e reparar com a graça divina, e a morte 

que Pedro quer dar a Paulo, que eu quero defender, não está na mão de Paulo 

o impedi-la, como suponho, e não recuperar a vida perdida. Logo, também, há 

que reparar na segunda parte da consulta, porque falando dos filhos e pais que 

se hão-de levar à Índia, para lá se procurar fazê-los cristãos, pelos meios que 

ensinam ditos não distingue entre adultos femininos que carecem de uso de 

razão, porque só com estes se deve guardar o que se diz na consulta, que 

procurem fazê-los cristãos consentindo os pais, mas os que tiverem uso de 

razão e liberdade para poder pecar tem a Igreja direito para os baptizar, 

querendo eles, sem intervir consentimento dos pais. 

     E como o baptismo é, evidentemente, no juízo dos fiéis coisa boa, em cuja 

aceitação não pode haver erro nem engano, e o curador e tutor somente se dá 

pelas leis aos de menor idade em actos em que podem receber dano ou 

engano, como são contratos humanos, e fica claro que para receberem 

livremente o baptismo, não há obrigação em consciência de lhes dar tutor ou 
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curador, constando a quem os baptiza que não se lhes fez violência nem 

engano, para pedirem o baptismo, mas que livremente o pedem. 

     Também se deve advertir, que para impedir que os mouros que têm paz 

com o Estado da Índia não convertam à sua seita os gentios da dita Ilha de São 

Lourenço, será meio fácil acrescentar aos capítulos das pazes que tem 

connosco, e licença que se neles dá para comerciarem na dita Ilha, nova 

cláusula, que não poderão levar os gentios da dita Ilha para outra parte, sob 

pena de os perderem, se forem escravos que levem comprados, ou de outra 

pena proporcionada se forem livres. 

Nº 57 

          Senhor, 

     Matias de Albuquerque, Capitão Geral e Governador de Pernambuco, dá 

conta a Vossa Majestade por sua carta de 19 de Setembro do ano passado de 

1625 que sobre os Índios que se tomaram, dos que estavam rebelados com os 

holandeses na Baía da Traição, e sobre os da serra de Capuaba, fez junta na 

forma dos capítulos 1º e 2º da lei que Vossa Majestade tem passado sobre 

este gentio, se resolvera que eram cativos os que estavam tomados, e o 

seriam os que se tomassem dos da Serra de Capuaba, que constasse 

haverem-se rebelado, pelo que devia Vossa Majestade ser servido de mandar 

resolver o cativeiro destes Índios tomados dos que com os holandeses 

estavam rebelados e de que tanto dano se recebeu, e dos que constasse o hão 

sido dos da Serra de Capuaba, a que se ia fazer guerra na forma do assento 

que enviou com a dita carta. 

     De tudo o que se pediu informação ao Doutor Afonso Garcia Tinoco, que 

diz, na que deu sobre o negócio que Vossa Majestade ordena, por lei que se 

fez para o Brasil, que o gentio que os nossos descem do sertão seja livre, e 

não cativo, nem se venda, como se usava antigamente, mas que os moradores 

se sirvam dele por suas soldadas, as quais sempre são leves, pois por duas 

camisas e umas ceroulas de pano de estopa servem eles anos e anos. 

Outrossim se ordena, pela dita lei, que se o gentio distante em suas povoações 

tratar de guerra contra os moradores portugueses, ou de alteração alguma em 

rebelião outra contra eles, que o Governador Geral faça junta e conselho com o 

Bispo, Chanceler e Desembargadores presentes, e com os quatro Principais 

das quatro Religiões que há no Brasil, propondo-lhes se convém a talhá-los em 

seu desenho, e dar-lhes guerra, e que o que se resolver a mais outros, se dê a 

execução com declaração que primeiro se comunique a Vossa Majestade a 
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dita resolução, e se espere a sua resposta, se o negócio pedir dilação, aliter, 

havendo perigo na tardança, que se execute com o efeito o assento da junta, e 

que o gentio ali tomado ficará cativo. 

     Este assim o fizeram o Capitão-mor de Pernambuco Matias de 

Albuquerque, propondo em junta, com o Capitão-mor das Capitanias do 

Maranhão, Francisco Coelho de Carvalho, que a cessão se achou em 

Pernambuco, e com o administrador daquelas Capitanias do Norte, com o 

Reitor do Colégio da Companhia, Priores dos Mosteiros de São Bento, e do 

Carmo, e Guardião de São Francisco e seus companheiros (à falta dos 

Provinciais que não são na Capitania), e com os julgadores da terra, e 

circunvizinhos, capitães e ministros de guerra, letrados e com os homens 

nobres da governação, se os Índios Petiguares, residentes em suas aldeias 

entre os nossos, passando-se aos inimigos holandeses, que estavam nos seus 

navios na Baía da Traição, como passaram, e ajudaram nos assaltos que 

fizeram por terra contra os nossos, se tomados pelos nossos depois, como o 

foram no conflito, se ficaram cativos dos ditos moradores. 

     E assim lhe propusera mais o dito governador se outro gentio que reside em 

suas povoações e ferido de indómito por querer passar-se aos ditos 

holandeses, inimigos que sempre fizera, se os ditos inimigos se não 

alevantaram tão depressa, ou se pelo temor que há, que tornando eles sem 

saber-se onde são são lançados, se há de ir o dito gentio para os inimigos, se 

por tais causas podem os nossos dar guerra ao dito gentio, e se tomado depois 

será cativo. 

     Que a uma e outra proposta responderam afirmativamente os consultores 

todos, em que uns e outros índios ficariam cativos dos que os tomaram, e que 

no segundo caso se pode dar guerra ao dito gentio, o qual assento assinaram 

todos, excepto os Padres da Companhia que não quiseram assinar. 

     E diz o dito Desembargador Afonso Garcia que lhe parece, que neste 

segundo  caso,  se pode e deve dar guerra ao dito gentio indómito pelas razões 

apontadas, ainda que se provam mal nele. Mas por tratar fazer alteração e 

rebelião contra os nossos como fizeram agora, e os anos atrás, indo por vezes 

aos engenhos da Paraíba do Norte, e matarem brancos, e negros, levando-lhes 

gado para assim se certificar e verificar a lei alegada, principalmente depois de 

feita a tal junta, ainda que não fosse reposta de Vossa Majestade, nem se 

esperasse pelo perigo que correm cada noite que os vão matar aos ditos 
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engenhos da Paraíba, e que os tomados em tal dita guerra são veramente 

cativos na forma da dita lei. 

     E que quanto ao primeiro caso dos Índios trânsfugas, e tomados no conflito 

na despedida dos holandeses com que se meteram, duvidara ele, 

Desembargador, serem cativos, porque vindo entre os nossos domesticados já, 

muitos dos quais são baptizados, como afirma o Padre Frei Cipriano de São 

Bento no seu parecer que ali deu por escrito, e que os nossos desciam do 

sertão, ou eles viriam confiados na promessa de Vossa Majestade declarada 

na dita lei que seriam livres, parecia deviam regular-se por vassalos, quando 

são moradores em terras de Vossa Majestade, e portanto, que não podem ser 

cativos, maxime, por serem presos,  e tomados, antes de ser feita a dita junta, 

posto que é bem verdade que por estes cometeram crime de lesa-majestade e 

de morte, e confiscação de bens que se lhes deve dar, e que em uma e outra 

dúvidas Vossa Majestade ordenará o mais certo. E visto tudo nesta Mesa do 

Desembargo do Paço. 

     Pareceu aos Doutores Luís de Araújo de Barros e Dinis de Melo e Castro 

que os índios que foram rebeldes, e assim os cristãos que entre eles viviam, 

que eram vassalos de Vossa Majestade, e que justamente, tomando-os, os 

podiam matar e executar-se neles as mais penas da lei. E sendo Vossa 

Majestade servido, pela fraqueza de seus entendimentos, perdoar-lhes a pena 

ordinária, usando de sua clemência, não se lhes fará injustiça, mandando 

Vossa Majestade que fiquem cativos, comutando-lhes a pena capital na de 

servidão, e também pareceu justa a guerra que se resolveu se fizesse ao 

gentio da Serrra de Capaíba, porquanto nela concorrem os requisitos de Direito 

que a justificam, e por conseguinte, devem ser cativos conforme a resolução 

que Vossa Majestade tem já mandado tomar nas matérias desta qualidade. E 

como se devem repartir estes cativos, se deve guardar o costume daquela 

Província, e havendo nela dúvida, ou sendo vazio, será conveniente que se 

guarde o costume dos lugares de África, que é dar-se o quinto a Vossa 

Majestade, e a mais presa repartir-se em comum pelos soldados que se 

acharam no conflito. 

     E ao Doutor Inácio Ferreira pareceu, que os que forem baptizados não 

podem ser cativos, e porque serão muitos os culpados, e conforme às leis 

incorrem em pena de crime de lesa Majestade, que é pena capital, será Vossa 

Majestade servido, usando com eles de piedade, lhes mande passar perdão 

geral, executando-se a pena da lei, somente nas cabeças principais que deram 
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ocasião à rebelião, que lembra este voto que o cativeiro se introduziu contra o 

direito das gentes, e se há-de restringir quanto for possível, e no mais vai com 

os votos acima. Lisboa, a 26 de Fevereiro de 1626. Araújo. Afonso // Não 

assinou o Doutor Dinis de Melo e Castro, que foi nesta consulta por não ser 

presente ao assinar // E vendo-se em Conselho de Estado pareceu. 

     Nº 58. Pergunta-se se pode o Rei obrigar a um seu vassalo a comprar 

fazenda que é do mesmo Rei, e em que casos o pode obrigar. 

     Respondo que não pode o Rei obrigar a seu vassalo a dita compra, se não 

em caso que para conservação do bem comum de seu Reino, tenha 

necessidade de dinheiro, o qual por outra via não possa haver. 

     Esta resolução é de São Tomás no Opúsculo Do Lib. 3 cap. 11, e cap. 13 

Epistola ad Romanos, lecc. 1ª,  e comum entre toda a Teologia e juristas de 

que Molina, Tom. 1 Disp. 174 col. 996, vem, que somente por causa do bem 

comum pode o Príncipe encontrar e tirar os bens e direito dos vassalos. E a 

razão está clara, porque só pode dispor dos bens o que tem o domínio deles, e 

o Rei não tem domínio nos bens dos vassalos, se não por ordem ao bem 

comum, quando este se não pode conservar, se não tomando-se os bens aos 

senhores particulares. Logo, em caso que não dependa o bem comum da dita 

compra, não pode o Rei licitamente obrigar os vassalos a comprar seus bens. 

     E deve-se também adverti, que ainda que em caso que o bem comum 

dependerá da dita compra, verbi gratia, que o mercador compre a El Rei a 

pedraria que se lhe veio da Índia, não é lícito ao Rei obrigar só a Pedro que 

faça a dita compra, mas deve obrigar a todos aqueles em que se acharem as 

mesmas circunstâncias para comprar a dita fazenda, que se acham em Pedro, 

porque não é justo que, podendo muitos acudir à conservação do bem comum, 

só a Pedro ou Paulo, se ponha esta obrigação. 

     Deve-se mais advertir, que no caso que pode o Rei obrigar os vassalos a 

comprar a sua fazenda, o preço deve ser estimado por pessoas 

desapaixonadas e peritas em semelhantes compras, que vistas as 

circunstâncias da cópia, ou falta de tal mercadoria, taxe o preço justo da que El 

Rei quer vender.  

 Nº 59. No capítulo primeiro, que trata do número da gente que há-de ter cada 

Companhia, não deve ser demais que de cento e cinquenta pessoas, porque 

sendo de maior quantidade, mal se poderá governar e exercitar como convém. 

     O segundo capítulo, que trata de onde hão-de viver os Capitães, eles o 

possam viver onde lhes parecer e não obrigados a lugar certo.  
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     O capítulo terceiro, que dispõe do juramento para se dar aos Capitães, não 

se lhes deve dar, por não ser coisa costumada na milícia. 

     O capítulo quarto, que trata dos sargentos e cabos de esquadra, a serem 

dos mais honrados, me parece que isto deve ficar na eleição do Capitão, que 

escolherá as pessoas que mais suficientes lhe parecerem para os tais cargos, 

encomendando-se-lhe que sejam soldados práticos se os houver. 

     O capítulo sexto, que trata dos criados de El Rei sobre irem nos melhores 

lugares e mais honrados da Companhia, se deve deixar aos Capitães que os 

repartirão como se lhes melhor parecer, porque no exercício da milícia todos 

são iguais, e do contrário se seguirão outros inconvenientes. 

     O uso e costume é governarem os Alferes as Companhias em ausência do 

seu Capitão, e assim se deve escusar o juramento que aponta o capítulo 

catorze. 

     As penas que apontam o capítulo quinze, por não levarem os soldados as 

armas que lhes são dadas pelo seu Capitão, deve de ser pela primeira vez 

quinhentos réis, e pela segunda mil réis, e pela terceira mil e quinhentos, e dois 

dias da cadeia, o que parecer ao seu Coronel. 

     O capítulo dezasseis, em que trata dos Cabos trazerem divisa, parece 

escusado, bem bastará para serem conhecidos dos soldados da sua 

Companhia o trato que com eles têm. 

     O capítulo vinte, em que dispõe que os Cabos dêem escritos aos soldados, 

bastará que o seu Capitão lhos entregue por um rol, e pelo mesmo quando vier 

a Companhia veja se lhe faltam parta o dizer ao seu Capitão. 

      O capítulo vinte e um, em que trata dos que faltarem em irem às resenhas 

e alardos, me parece se deve duplicar as penas do que aponta o capítulo, pela 

primeira vez mil réis, e pela segunda dois, e pela terceira três, e os dias de 

cadeia que o seu Coronel lhe ordenar. 

     O capítulo vinte e cinco, que trata das residências, e crimes que os soldados 

cometerem, tocantes à milícia, os Coronéis e Capitães os poderão mandar 

prender, e serão sentenciados na forma que declara o capítulo vinte e quatro, e 

sendo caso que mereça morte, ou cortamento de membro, o Corregedor do 

Terço com dois adjuntos que lhe o Regedor nomear, os sentenciará. 

     O que trata o capítulo vinte e oito das sedas, me conformo com os mais 

votos da consulta do Desembargo do Paço. 

     O capítulo décimo segundo, que fala nos privilegiados, deve-se cumprir o 

que Sua Majestade mandou, em os não haver, porque se estes se excluírem 
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das companhias, será em grande diminuição delas, pelos muitos que há. E 

quando Sua Majestade for servido, que haja companhias deles separadas, e 

acudam aos terços deve também sê-lo, que os que tiverem cavalos ou fazenda 

para os terem acudam e sigam aos Capitães de cavalo das suas freguesias. E 

eu, pelo cargo que Sua Majestade me tem feito de Capitão-mor dos ginetes, 

me pareceu fazer esta lembrança pelos inconvenientes que resultam e a 

diminuição das companhias de cavalos. 

Nº 60. Parece que não há inconveniente em assistir o Rei por si ou por seu 

lugar tenente nos Sínodos, antes conveniente. 

     Primo, porque na primeira Congregação Apostólica que São Pedro teve 

auctorum primeiro,  de cento e vinte pessoas, entraram com os apóstolos 

muitos leigos, e ainda parece que todos tiveram voto, saltem informativo na 

eleição de São Matias, porque depois de dizer o texto, erat antem turba 

hominum fere centum viginti, aiunta estatuerunt duos etc, dos quais era São 

Matias, que foi por sorte eleito. E no 1º Concílio Act. 15, em que se tratou De 

Obligatione legat, também assistiram muitos leigos, como se colige daquela 

conclusão do Concílio (cit. latim), Barnabeus et Paulum, e também daquelas 

palavras (cit. latim), e por isto o Papa Paulo III e Júlio III convidaram os 

príncipes cristãos, e ainda os hereges, por bulas que estão no Concílio 

Tridentino, para por si ou por seus embaixadores proporem o que quisessem, 

como de efeito por eles assistiram. E no capítulo Ad Apostolicam De Re 

Judicata, lib. 6, promete o Papa chamar a concílio os reis, prelados e príncipes, 

assim eclesiásticos como seculares. E o Papa Leão celebrou em Roma sínodo 

com o clero e povo romano, como consta da Disp. 63, cap. in Syn. Pelo mesmo 

faz o Capitão nos Ad Fidem, Disp. 96. E o capítulo primeiro Disp. 15, dos quais 

consta que os imperadores, entrando também nos Sínodos, e ontem no 

Bracarense, assistiu o Visconde em lugar de El Rei e com feliz sucesso.  

     2º Porque deste mesmo parecer são os Doutores Canonistas Archide et 

Turrecrem. in Cap. Ut Disp. 18, Abbas in (cit. latim), e outros, os quais afirmam 

que os leigos se devem chamar aos Sínodos (cit. latim). E da mesma opinião é 

a glosa (cit. latim), como se vê no Abade Dispositio 1 De Conciliis nº 26,  e é 

conforme às leis cesareias livro 1 (cit. latim), e outras, e a regra de (cit. latim). 

Posto que quando se trata de conextionibus clericorum, e de outras coisas que 

não tocam aos leigos, devem ser excluídos, de sorte que como têm (cit. latim), 

é regra geral e comumente (cit. latim). 



 109 

     3º Confirma-se o mesmo, pois como a Igreja procede com toda a verdade, 

justiça e sinceridade, e por outra parte tenha necessidade de braço secular dos 

Príncipes para execução de seus decretos, não tem que temer nem desconfiar 

em seus concílios e tratados, antes com isso nele os faz capazes e procura 

trazer ao que deseja para se ajudar deles, mostrando-lhe as razões em que 

funda seus decretos, satisfazendo-lhe as suas dúvidas. Porque se os Príncipes 

repugnarem, tudo ficará perturbado e frustado quanto ela nos Sínodos ordenar. 

E isto mormente convém fazer, havendo-se de tratar de controvérsias de 

jurisdição eclesiástica e secular. 

     Porque como o Sagrado Concílio Tridentino, por tantos padres inspirados 

pelo Espírito Santo ordenou que cada três anos houvesse Sínodo Provincial 

para reformação dos costumes, é de confiar que o mesmo Senhor, em cujas 

mãos estão os corações dos reis, por este meio, sendo chamado aos Sínodos, 

os inclinará sempre ao que for maior glória sua, e cessando deste tão singular 

meio pode ser que é tentação do inimigo que, com este vão temor pretende 

impedir a reformação da fé e costumes, fazendo como dizem cortar a figueira 

por amor da silva. 

Nº 61. Proposta a Sua Majestade sobre a escravaria das terras da Conquista 

de Portugal. 

     Os cativeiros que passam nas Províncias da Conquista desta Coroa 

publicam, e condenam comumente por injustos, em livros impressos, os 

teólogos modernos, usando para isso dos mesmos fundamentos por onde os 

antigos, assim teólogos como canonistas e assim legistas, regulam os legítimos 

e justos cativeiros, segundo os quais fundamentos, somente se podem haver 

por legítimos escravos os infiéis que, ou se tomam em guerra justa, ou por 

graves crimes, e a isso são condenados por seus príncipes, ou quando se 

vendem a si mesmos, ou os vendem seus próprios pais em urgente 

necessidade. E posto que com pretexto de alguns destes quatro títulos se 

executam grandes injustiças nas compras e vendas dos escravos desta nossa 

Conquista, como logo se dirá, também consta de certo, que a maior parte da 

escravaria desta Conquista se toma por outros títulos, dos quais uns são 

notoriamente injustos, e outros com grande probabilidade se presume que 

também o são. Porque em toda a Costa da Guiné e Cabo Verde, os que 

chamam Tangos maus (sic), e outros medianeiros desta mercancia, como quer 

que são homens de largas consciências, não pretendendo por qualquer via que 

seja, senão seus interesses, e fazem seus resgates comumente pelos rios 



 110 

adentro, e no sertão em lugares remotos da frequência dos portugueses e dos 

oficiais de Sua Majestade e Prelados daquelas partes, ajuntam quantas peças 

podem ora com enganar, ora com violências, tomando-os em ciladas, ajudados 

de outra gente da terra que participa dos mesmos ganhos, e algumas vezes os 

mesmos naturais, quando chegam os nossos navios andam à caça uns de 

outros, como se fossem veados para no-lo venderem. Outras vezes os nossos 

lançam mão de muitos que são livres em lugar dos escravos que lhes fogem, 

somente por serem irmãos ou parentes dos fugidos, e chega esta soltura a 

tomar em própria authoritate, filhos e parentes dos que lhe devem alguma 

coisa. Também os mesmos negros fingem que os que trazem a vender são 

tomados em guerra justa, onde dizem que os querem cortar no açougue e 

comê-los se lhos não comprarem. De modo que por cada mil escravos que por 

esta via se grangeiam, escassamente a décima parte serão justamente cativos, 

como é coisa notória e afirmada por todo o homem temente a Deus que 

naquelas partes reside ou residiu. Nem os mesmos mercadores negam 

ajuntarem-se estes escravos pelos modos já ditos, mas desculpam-se dizendo 

que os trazem para os fazer cristãos, e onde andem vestidos e tenham melhor 

de comer, não advertindo que nada disto basta para justificar tão grandes 

roubos e tiranias, porque como diz São Paulo, justamente são condenados 

diante de Deus os que fazem mal, para que suceda algum bem, tanto mais em 

matéria tão grave como é a liberdade do homem. 

     Os mesmos modos se usam em grande parte na cafraria e se usavam 

também no Brasil, antes que El Rei D. Sebastião, no ano de mil quinhentos e 

setenta, fizesse lei que os Brasis não pudessem ser cativos, senão com sua 

autoridade, ainda que depois da lei feita, quase o mesmo se usa com outros 

novos pretextos e meios injustíssimosa que para isso buscam, como abaixo se 

dirá. 

     Também nas partes da Índia Oriental muitos reis têm por cativos a seus 

vassalos tiranicamente, e os vendem por si ou por outros gentios a 

Portugueses, e muitos daquelas nações costumam saltear aos Índios, Jaus, 

Malaios e a outros, e os vendem por cativos aos Portugueses. E por estas, e 

por outras cauas semelhantes, os desinteressados e desapaixonados têm 

geralmente por injustos todos os cativeiros das partes da Índia, estimulados da 

sua consciência, muitos homens dão liberdade a seus escravos, outros os 

deixam forros por sua morte, e outros se servem deles somente por alguns 

anos. Finalmente, todos estes modos de servidão são notoriamente injustos, e 
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quaisquer outros que não são os quatro acima referidos, e ainda esses 

naquelas partes, comummente se presume serem injustos, pelo que se segue. 

     Falando do título de guerra justa, sabido é que geralmente os reis e 

senhores particulares de toda a Conquista, como quer que são infiéis e 

bárbaros, não se movem por razão a fazer guerra, senão por paixão, nem 

examinam nem põem em consulta o direito que têm de a fazer, e assim as 

mais das suas guerras são guerras injustas, feitas por mera cobiça e ambição, 

e outras causas injustas. A mesma presunção muitas vezes há nas guerras 

feitas por particulares, Capitães portugueses, porque, por cobiça de fazer 

escravos e tomar outras presas, não poucas vezes as fazem sem nenhuma 

consideração de consciência.  

     O título de condenação a cativeiro perpétuo, com razão se deve ter por 

muito duvidoso nas mesmas partes, e especialmente na Guiné e cafraria, 

porque infinitos são os que desta maneira são injustissimamente condenados a 

servidão por levíssimas causas, ou por qualquer paixão de seus senhores. 

Porque assim como entre nós, quando alguém dá algum desgosto aos 

Príncipes, ou o deitam da Corte, ou perde o favor e privança, assim entre eles 

se procura que perca a liberdade, ficando escravo ele e toda a sua família, e 

muitas vezes com mil enganos e testemunhos falsos. Pela mesma razão se 

deve presumir que os escravos dos Reis e senhores da Guiné, que vivem com 

suas famílias em certas aldeias separadas da mais gente, por serem já de 

tempo antigo, condenados a cativeiro por crimes que se diz terem cometido, 

serão também justamente cativos, pois os crimes de que agora se condenam e 

se juntam àqueles, não são suficientes para tão grande pena, como dito é. 

Além disto, se admitem nas mesmas aldeias os que fogem de outros Reinos ou 

senhorios, e se querem valer e amparar com os senhores delas, os quais em 

lugar do amparo que vão buscar, ficam contra toda a razão cativos, pelo 

mesmo caso que são admitidos nas ditas aldeias, e dos cativos que por esta 

via se fazem já grande cópia, e é de crer que muitos dos antigos também da 

mesma maneira se cativassem. 

     Quanto aos dois títulos de necessidade de um se vender a si mesmo por se 

livrar de injusta morte, ou qualquer outra grave miséria, ou de ser vendido por 

seu pai em urgente necessidade, só nas ditas partes, capa de muitos cativeiros 

injustos. Porque em algumas partes, como fica dita, fingem uns que querem 

comer aos outros, ou cortados no açougue, para que se vendam ou deixem 

vender. Muitos pais também vendem seus filhos, por quase nada, sem 
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padecerem necessidade urgente para justificar a tal venda, a aqual é nula e de 

nenhum vigor, por se não estender o poder do pai a vender o seu filho menor, 

fora de grave necessidade, segundo comum doutrina dos Doutores. E também 

à volta dos filhos vendem outros parentes chegados, e outros estranhos por 

enganos que para isso inventam, dizendo, ou fazendo-lhes dizer, que são seus 

filhos. E no Brasil, antes da sobredita lei de El Rei D. Sebastião, persuadiam os 

portugueses aos índios que se vendessem, e como por sua rudeza quanto isto 

importava, vendiam-se a si mesmos por uma roupeta de algodão e uns calções 

que depois gastavam em serviço de seus próprios senhores. E quando depois 

entendiam o engano, se lhes não era possível fugir, uns morriam de paixão, 

outros viviam em perpétua desconsolação. O que se suspeita com muita 

probabilidade que acontece também hoje em outras semelhantes partes, como 

da Guiné, Cafraria, etc. 

     É também este retrato e cativeiro escandaloso a todo o mundo, e 

particularmente aos mesmos gentios, porque os afastam de nossa santa fé, 

vendo que aqueles que os não convertem, esses mesmos os cativam por tão 

injustos modos, como cada dia se vê. Especialmente sentem isto os de mais 

entendimento, como são os Japões. Entanto que este foi o principal capítulo da 

Sentença com que o Tirano Cambucodono (sic), senhor universal de todo o 

Japão, mandou - haverá vinte e cinco anos 5 - desterrar a todos os que 

andavam naquela conversão, dizendo que os iam comprar e fazer cativos por 

aqueles portos, com pretexto de religião, porque pouco a pouco iam 

maquinando sujeitar e fazer tributários todos aqueles Estados a Portugal. O 

mesmo escândalo há na China, como se pode saber por informações certas, o 

qual é tanto, que o Bispo de Macau fez constituição, pela qual mandou que 

ninguém naquelas partes, sob pena de excomunhão, cativasse alguns Chins, e 

isto porque não tinham os nossos títulos algum dos que as leis concedem para 

cativar os daquela nação, porque quanto ao da guerra justa, eles não têm 

guerra se não com os Tártaros, os quais não têm comércio com os 

Portugueses, nem também os Chins vendem os Tártaros aos nossos. E quanto 

ao título da condenação por crime cometido, as leis da China não condenam a 

                                            
5
 O autor refere-se aos acontecimentos de 1584, quando o Cristianismo começa a ser 

reprimido no Japão. Depois de diversos conflitos e fases de perseguição (com o martírio de 

muitos religiosos, sobretudo jesuítas e franciscanos, em Nagasáki, nessa data), o processo 

culmina em 1639 com o édito do Shogunato Tokugawa que proibiu o cristianismo. Assim, este 

texto data de c. de1613. 
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cativeiro por crime algum, pois quanto ao título de um se vender, ou deixar 

vender por escapar da morte injusta, como no Brasil e Guiné, onde se come 

carne humana, não se usa lá tal modo de os homens se venderem, nem tão 

pouco parece que os homens vendem lá os filhos em tempo de grandes fomes, 

como acontece algumas vezes em Cambaia, assim por não haver na China 

fomes gerais, como por as leis da China o não permitirem, pois dão com muita 

ocasião se escandalizam os daquela nação de os portugueses os fazerem 

escravos contra as leis da terra, sabendo que os não compram senão a piratas, 

e ladrões que não são seus legítimos senhores. Ao aqual escândalo tão 

racionável, assim Sua Majestade como seus ministros, têm obrigação de 

acudir. 

     Também se sabe que em Angola, quando se levam os escravos aos navios, 

fazem grandes prantos os da terra, e escandalizados e sentidos da violência 

que se lhes faz, que além de os levarem mal cativos, os tratam mui 

desumanamente nas embarcações, onde muitos em grande número morrem 

de abafados em seu próprio mau cheiro e de outros maus tratamentos. E já 

houve noites em que morreram em um só navio trinta, estando ainda no porto, 

por não se lhes abrir a escotilha com temor de fugirem, gritando eles de baixo, 

que lhes abrissem, que morriam, sem receberem outra resposta que 

chamarem-nos de cães e outros nomes semelhantes. E em outro, em que iam 

quinhentos de Cabo Verde para a Nova Espanha, em uma só noite 

amanheceram mortos cento e vinte, por os terem abafados com receio de se 

levantarem contra os que os levavam. Já aconteceu que, sendo trazidos juntos 

do sertão, cortaram o braço a um acoutando com ele os outros, para que 

caminhassem mais depressa do que podiam, por não serem tomados com a 

pressa, afora outras crueldades que se contam e desonestidades que com as 

negras usam. 

     Dão juntamente estes cativeiros grande escândalo, e ocasião de 

gravíssimos pecados aos mesmos gentios e mouros daquelas partes, os quais 

vendo que os Portugueses andam em tal mercancia por todos os modos que 

podem, eles também em muitas partes tomam por vida andarem roubando e 

enganando homens, mulheres e meninos para lhos venderem, e buscam 

muitos outros ardis para com isso fazerem seus proveitos. 

     Escandalizam-ase também de nós todas as mais Províncias da Europa, 

dizendo que só os Portugueses, que se têm por pios, e devotos, usam de tão 

notáveis injustiças e desumanidades. 
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     Finalmente, é este cativeiro e trato prejudicial ao mesmo bem comum deste 

Reino, porque a gente pobre, que é a maior parte dele e a mais necessitada e 

desamparada, não fica tendo remédio de vida. A razão é porque, como a 

cobiça do interesse desta mercancia é a comodidade dos particulares, os quais 

todos se querem servir de escravos, faça trazer cada ano tanta multidão deles 

ao Reino, não fica a gente pobre e baixa em que servir, assim, por estes lhe 

tomarem os lugares de seu serviço, do serviço que antigamente faziam, como 

por se afrontar de servir juntamente com eles. E assim fica tanta outra gente 

sem este remédio, quanta é a multidão de escravos que lho vem impedir, e 

bem contra toda a razão de bom governo, consentir que os ricos e 

afazendados se acomodem e melhorem com descomodidade e prejuízo dos 

pobres, devendo-se por todas as leis divinas e humanas remediar e acomodar 

os pobres com os ricos e facultosos. E por esta causa as leis de França 

prudentemente ordenaram que não houvesse escravos em seu Reino, e se 

alguns neles entrassem, alcançassem logo liberdade. Pois em Portugal há 

ainda outra nova razão, porque sendo este Reino tão necessitado de 

mantimentos, que em cada um ano gasta extraordinária cópia de dinheiro em 

trigo e centeio que vem de fora para manter seus naturais, não está em razão 

nem parece boa providência, fazer cada ano tanta multidão de bocas para lhe 

comerem o que não tem. Ajunta-se a isto o perigo de levantamentos que pode 

haver no Reino de tanta escravaria junta, como os houve antigamente dentro 

em Roma, cabeça do Império Romano, e se começaram de ver entre nós no 

tempo das alterações passadas do ano de 580, e tanto mais se podem temer 

quianto esta multidão for mais crescendo. 

     Sobretudo, informa-se o Reino, não somente com nota de tão sabida 

injustiça, mas também de impiedade, porque sendo-nos entregue a gentilidade 

desta conquista para os converter à nossa santa fé, nós lhe tiramos sua 

liberdade, e assim o dizem muitos estrangeiros com grande infâmia nossa que 

lhe vendemos a cristandade pelo cativeiro, entendendo que nenhum outro 

Reino da Europa usa de escravos tomados da gentilidade, por não porem 

impedimento à sua conversão, como se vê na Coroa de Castela que 

cristianissimamente deu liberdade a todos os gentios de sua repartição por leis 

que fez o Imperador Carlos V, o que ainda mais estendeu Roma, libertando 

todo o género de escravos que a ela vem, somente com provarem no Capitólio 

que foram baptizados, e isto em favor da fé e do santo baptismo, por leis 

particulares que fizeram os Sumos Pontífices, e não há dúvida que se o Papa 
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Alexandre VI, quando repartiu estas Conquistas, entendera quanto 

impedimento era para a conversão da gentilidade deixar esta porta aberta de 

cativeiro, não fizera a tal repartição, sem lei expressa que nenhum gentio das 

ditas Conquistas se cativasse. 

     Nem é para deixar de advertir com muita consideração quanto este Reino 

se vai abatendo e aviltando com tão grande mistura de pretos e mulatos, de 

que mui notavelmente se vai enchendo por ocasião da grande saca (?) de 

gente, como se faz daquelas partes que é coisa muito falada e estranhada em 

toda a Europa. O que também toca a honra e bom estado desta República, 

parece que se deve remediar com tempo por Sua Majestade, porque ainda que 

parece tarde, todavia cessando este trato sairá o Reino pouco a pouco 

purificado e restituído a seu antigo estado. 

Remédio contra estes cativeiros. 

    O remédio para se evitarem estes injustos e prejudiciais cativeiros, para ser 

eficaz, seguro e de geral satisfação, parece que não pode humanamente haver 

outro, senão conceder Sua Majestade a toda a Conquista da Coroa de 

Portugal, que os Reis Católicos seus predecessores concederam à Conquista 

de Castela, fazendo nova lei, que tirando mouros e turcos nas partes onde 

actualmente temos com eles justa guerra (mormente estando eles tão 

pertinazes em sua seita, e bebendo com o leite o ódio que têm ao nome 

cristão) nenhum gentio desta Conquista possa ser cativo. Porque com este 

meio, não somente se evitarão os inconvenientes já ditos, mas também se 

ganharão os ânimos de todas aquelas nações, e mostrará Sua Majestade mais 

claramente como o principal intento de os conquistar é a conversão e salvação 

de suas almas, e ficarão estas duas conquistas na mão de Sua Majestade com 

igual satisfação de sua cristandade e benevolência. E o temporal desta 

repartição da conquista de Portugal, que de novo se acrescentou, tomará novo 

aumento com o divino favor. 

     Além das razões sobreditas e grande motivo para se fazer esta lei, ser já 

feita como dito é para repartição da Coroa de Castela em amplíssima forma, a 

qual é que nenhum índio possa ser cativo, ainda em caso de rebelião, e achar 

o Imperador Carlos V de gloriosa memória, que por nenhum outro modo se 

podiam remediar os injustos cativeiros que havia, nem tirar os impedimentos de 

se plantar nossa santa fé naquelas partes, e também ter isto mesmo bem 

mostrado a experiência no grande acrescentamento que se seguiu de fruto 
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espiritual daquela cristandade, junto com notável proveito temporal de Sua 

Majestade e dos mais Reinos de Espanha. 

     Faz também para isso ser já feita a mesma lei para o Japão por El Rei D. 

Sebastião no ano de (1)570, e publicada naquelas partes (posto que pela 

cobiça dos portugueses que tratam no Japão é mal guardada), e haver a 

mesma razão para se estender a todas as mais partes da Conquista, e tê-la 

também estendido ao Brasil o mesmo rei D. Sebastião, posto que com mais 

limitação que agora se vê que importava, e depois de ter feito D. Filipe I a 

mesma extensão no ano de (1)587, ainda com maior limitação do que era a 

primeira, pelas quais leis, nenhum Brasil pode ser cativo se não tomado em 

guerra justa feita por ordem de El Rei ou de seus Governadores. E porque a 

experiência tem mostrado que, ainda que estas leis foram em muita parte 

proveitosas, todavia não foram bastantes por razão das excepções que juntam, 

convém que se faça alguma lei absolutamente e sem excepção, como a da 

conquista de Castela, tirando somente o que toca a Mouros e Turcos, como 

está dito. Porque no Brasil, com pretexto de guerra justa feita por autoridade de 

El Rei, ou de seus Governadores, se fazem ainda muitos injustos cativeiros por 

ocasião das armações que se concedem pela terra dentro a buscar Brasis para 

serviço dos Portugueses, os quais sem embargo das ditas leis os tratam da 

mesma maneira, e pior do que os tratavam quando os tinham por cativos. 

Donde nasce estarem tão escandalizados os Brasis, que toda a fralda do mar 

se vai despovoando deles, e ficam os Portugueses sem gente da terra de que 

se sirvam, e a risco dos pretos da Guiné que andam em grande multidão dos 

engenhos se levantarem por toda aquela costa, como já tentaram em algumas 

partes com grande perigo dos Portugueses que, para se defenderem deles, se 

valeram dos Brasis, que são os muros e baluartes daquele Estado, segundo 

dizem os Portugueses que lá vivem. Por onde parece que se não devem usar 

das ditas excepções de tomados em guerra justa, etc. assim como os Brasis, 

como nem com outros gentios desta conquista, fazendo-os Sua Majestade 

vassalos desta Coroa, como o Imperador Carlos V, na sobredita lei fez os da 

sua repartição, vassalos da Coroa de Castela, acrescentando depois (por 

ocasião de uns Brasis que certo capitão português levou a vender à Ilha de 

Santo Domingo) que não somente tinha libertado todos os de sua demarcação, 

mas também que não permitia índios alguns da Repartição de Portugal serem 

cativos na sua. 
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     Tirar-se-á também com esta lei a ocasião que se dá a tanta gente sem 

consciência, como se lançam em diversas partes desta Conquista, e 

particularmente em Guiné, entre os pretos e outros gentios, para tratarem desta 

mercancia, onde vivem e morrem nestas e em outras muitas grandes ofensas 

de Deus. E juntamente os pretos e Índios que a Portugal se trazem (onde se 

fazem ladrões e vivem comumente amancebados por seus senhores,  

ordinariamente lhes impedirem com vários pretextos o matrimónio) se 

cultivarão muito melhor na fé e bons costumes em suas próprias terras, onde 

viverão casados e em serviço de Deus, como se experimenta nas partes onde 

se trata da conversão. 

     Fará juntamente a dita lei que se apliquem os capitais e soldados em 

Angola a tratar das minas que ali são descobertas, porque o maior 

impedimento que houve até agora para se tomar posse delas foi empregarem-

se os Governadores daquela parte e mais milícia em tratarem de escravos, e 

para isso fazerem muitos cometimentos sem ordem nenhuma, nem outro mais 

intento que o de juntar escravaria por razão do presente proveito particular seu 

que disso tiravam, o que sempre será, se não põem remédio, a tamanho dano 

com a dita lei. 

     Finalmente, parece ter Sua Majestade obrigação de fazer a dita lei por se 

ver claramente por longa experiência que todos os mais remédios que até 

agora se buscaram não bastaram para atalhar as injustiças e enganos que 

neste negócio há, porque o exame que se deve e manda fazer para se saber 

se os escravos daquelas partes se trazem, são legitimamente cativos, não se 

faz lá ordinariamente, ou se faz por cumprimento, nem é possível 

humanamente fazer-se como convém e de modo que fique descarregada a 

consciência de Sua Majestade e dos ministros de seu governo, assim porque a 

mesma cobiça não dá lugar para se fazer o tal exame, e as peças são trazidas 

de muito longe e por pessoas suspeitas, como também porque é forçado 

examinar-se o negócio comumente por homens interessados em escravos que 

naquelas partes buscam. 

     Nem basta dizer que muitos homens de boa consciência compram e têm 

escravos em Portugal, assim pretos como Índios, e que se levam também para 

as Índias de Castela e Brasil, sem se fazer escrúpulo de seu cativeiro, porque 

na verdade muitos têm muito grande escrúpulo disso, e os que o não têm 

pressupõem, que nas partes de onde se trazem as peças se faz a devida 
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diligência para justificar o seu cativeiro. O que não se deve pressupor, porque 

rarissimamente se faz qual convém. 

     Nem se deve opor a esta lei a diminuição dos direitos que a Sua Majestade 

se pagam desta escravaria, porque além de os tais direitos serem uma 

pequena parte dos direitos da Conquista, não se deve fazer caso do interesse 

deles, pois prejudica à consciência de Sua Majestade e de seus vassalos, e 

impede a conversão de tantas almas e traz consigo tantos escândalos e danos. 

Antes é de crer que a dita lei será o próprio meio para o temporal ir daqui por 

diante em muito maior crescimento, dando Deus cento por um quando se 

deixar por seu divino serviço. É certo que parece que um dos maiores 

impedimentos que até agora houve para se não proceder adiante na Conquista 

mais que ao longo do mar, ficando o interior daquelas partes por conquistar, e 

para não virem até agora à luz as minas de ouro e prata que nelas há, foram e 

são as manifestas ofensas de Deus que na matéria destes injustos cativeiros 

tão geralmente, e com público escândalo, se cometem, sem haver quem a isso 

acuda. 

     E para que a lei que se propõe como único remédio deste mal se aceite 

mais suavemente, convém não tratar dos que já são cativos, deixando seus 

cativeiros na consciência de seus Padres, como até agora se deixavam, e 

pertmitindo nisso poder haver entre eles alguns descuidos e pecados para 

evitar outros maiores. 

Nº 62 

     Dom Francisco de Moura, Capitão e Governador que foi de Cabo Verde, por 

serviço de Deus, e de Vossa Majestade, e pelo que convém ao bem e 

acrescentamento de sua Real Fazenda, faz as lembranças e advertências 

seguintes, que são dignas de muita consideração para Vossa Majestade ver. 

     

   Em o tempo que governei aquela Ilha de Santiago do Cabo Verde e mais 

Ilhas adjacentes que tocavam ao dito governo por mandado de Vossa 

Majestade, fui sempre dispondo e ordenando as coisas, de maneira que de 

todas pudesse com verdadeira informação dar a relação conveniente ao real 

serviço de Vossa Majestade, e assim entendi que convinha fazer estas 

lembranças, apontando as de mor consideração e importância para Vossa 

Majestade mandar em todas o que fosse mais do serviço de Deus, e seu, e 

conservação daquelas Ilhas e governo. 
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     E a primeira que se me ofereceu propor (como tanto contra os 

mandamentos de Deus e de nossa santíssima fé católica) foi lembrar a Vossa 

Majestade que os rios e o comércio da Guiné estão ocupados, e cheios de 

gente da nação, a qual se tem de tal maneira senhoreado dele, que absoluta e 

publicamente dizem que naquelas partes são tão senhores como os de 

Portugal, sem fazerem caso das justiças de Vossa Majestade, nem de seus 

Governadores e Capitães, vivendo absolutos, sem obediência nem temor. 

     Em tanto, que sendo-lhes proibido com graves penas, irem comerciar à 

costa, eles o fazem pelo contrário, e nela com gravíssimo escândalo e em 

opróbio de nossa santíssima fé católica, publicamente, sem temor, nem medo, 

judaízam com judeus que deste Reino por via de Flandres lá passam, como é 

um fulano peregrino que foi casado em Tancos, e fugindo deste Reino para 

Flandres se passou às ditas partes, aonde vive como judeu sem receio de 

castigo. 

     E para isso, com tanta soltura, que sem respeito dos visitadores que da Ilha, 

por ordem do Bispo, vão àquelas partes, judaízam com gravíssimo escândalo 

daquela cristandade, e de maneira que na hora da morte declaram alguns a 

seus confessores que naquelas partes os faziam judaizar e viveram sempre 

como judeus. 

     Porque mandando eu a meu irmão Dom António de Moura (que Deus haja) 

com algumas diligências do serviço de Vossa Majestade à dita costa para que 

se inteirasse dos roubos e desordens que havia em sua Real Fazenda, e a via 

por onde se desencaminhava, houve muitas pessoas que se lhe vieram 

oferecer para testemunharem deste judaísmo, o que ele, dito Dom António, não 

admitiu, por serem matérias que tocavam à Santa Inquisição, e ao ofício do 

Bispo, ou de seus visitadores, sobre o que Vossa Majestade como tão grande 

defensor de nossa santa fé católica deve mandar fazer muito exactas e 

secretas diligências, castigando com grande rigor os que se acharem haverem 

cometido semelhantes delitos e maldades, extirpando-os e destruindo-os de 

todo, assim por serviço de Deus, como pela grande utilidade que resulta àquela 

cristandade que com a danada conversação desta gente corre grande perigo, 

estando exposta a se perder de todo. 

     E passam tanto avante em todas as coisas assim da alma como da fazenda, 

que vão à dita costa resgatar com os franceses ferro, e outras fazendas 

defesas, levando-lhes em resgate, marfim, cera, âmbar, e as mais coisas que 

naqueles vinha, a cujo troco lhe dão barras de ferro, e lanchas para navegarem 
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naqueles rios, estando tão correntes com eles naquele comércio, que por o 

contratador lho proibir, mandam levar dobrões deste Reino para resgatar com 

os franceses, quando lhes não queiram aceitar as ditas mercancias, como tive 

certa notícia que no ano de 1620 meteram naqueles rios cinco mil dobrões para 

o dito resgate. 

     Porque proibindo o contratador levarem deste Reino fazendas defesas, e 

não dando licença a alguns navios para irem à Guiné, se passam a França, e 

daí as levam à dita costa, comerciando mais nela por aquela via que pela deste 

Reino, e de Cacheu as vão buscar para as recolherem em suas casas. 

     Pelo que respeita aos corsários franceses que andam infestando aqueles 

mares, depois de tomarem e roubarem os nossos navios que vão para Angola, 

Brasil, Canárias e para a dita Ilha, levam a resgatar as fazendas roubadas aos 

cristãos novos que naquelas partes residem, como moradores, em grande 

detrimento e prejuízo dos vassalos de Sua Majestade. 

     Costumam as naus, que daquele porto de Cacheu vão para as Índias, levar 

de registro de ordinário 100, 120, 150 peças, e o de maior quantia 200, levando 

daí para Índias cada uma, de 800 até passante de 1000 peças, das quais não 

pagam a Vossa Majestade mais direitos que os da quantia do registo, 

usurpando e furtando as mais de que não pagam nenhuns direitos, nem pela 

Coroa de Portugal nem pela de Castela, roubando à Real Fazenda de Vossa 

Majestade pela Coroa de Portugal 28 cruzados em cada peça e pela de 

Castela 40. 

     Em os quais direitos de peças sonegadas e furtadas, que é negócio de 

suma consideração e importância, recebe a fazenda de Vossa Majestade 

notável perda, e detrimento, porque de seiscentas peças, que são as menos 

que se furtam aos direitos, sendo ordinário levarem daí arriba a razão de 28 

cruzados a peça pela Coroa de Portugal, monta 16.800 cruzados, e pela de 

Castela a razão de 40 ducados de onze reais o ducado que são 44 cruzados 

portugueses, montam 26.400 cruzados, o que tudo junto vem a importar 43200 

cruzados, e isto em cada nau que daí parte, que muitas vezes são três e mais, 

sendo pelo menos duas e ainda das que levam de registo, lhes dão na Casa da 

Contratação de Sevilha de 20 até 40 por cento de mortas. 

     E além disto, quando as ditas naus vão despachar à Ilha de Santiago, lhes 

não dão registo de mortas, e o darem-se em Sevilha é traça dos mercadores 

inventada por eles para de todo extinguirem o comércio da dita Ilha e o 

passarem a Cacheu, pelos extraordinários interesses e ganhos que disso lhes 
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resultam, em tão notável prejuízo e diminuição da Real Fazenda de Vossa 

Majestade, como das lembranças apontadas se considera e claramente 

mostra. 

     E assim, por causa da ida destas naus à Guiné, está aquela Ilha em tanta 

pobreza e necessidade por os moradores dela não poderem suprir, nem 

alcançar ao excessivo preço a que os escravos estão hoje subidos por este 

respeito, porque com o que antigamente se faziam, sete e oito peças, não 

chega hoje a se tirar uma para se remediarem e cultivarem suas fazendas, por 

se não obviar este dano por mandado de Vossa Majestade na conformidade da 

ordem que para isso, sendo Vossa Majestade servido, se apontará. 

     Lembrando mais a Vossa Majestade, que as naus que vão a resgate 

àquelas partes, leva cada uma delas por lastro de 400 quintais de cera acima, 

dos quais em Índias se não pagam direitos alguns a Vossa Majestade, sendo 

que pela Coroa de Portugal (…), correndo em Guiné a valia de cera a três 

quintais por negro, que é pagamento ordinário. 

     Ao qual negócio, sendo de grande consideração se acrescenta mais, além 

do sobredito, que as naus que vão resgatar à dita Ilha de Canária, Sevilha e 

outras partes dos Reinos de Castela pagam de todas as fazendas que levam 

os direitos devidos a Vossa Majestade, sem diminuição alguma, porque como 

na dita Ilha assiste Governador, com sua presença as justiças de Vossa 

Majestade obrigam a pagar tudo o que devem, e a fazenda de Vossa 

Majestade recebe grande utilidade e aumento sem lesão alguma. 

     O que passa muito pelo contrário em os que vão em direitura ao porto de 

Cacheu, porque de todas as fazendas que levam, se eximem de pagar os 

direitos a Vossa Majestade, roubando-os (…) e a sua Real Fazenda por os 

feitores que ali residem não serem poderosos para os fazer pagar nem obrigar 

a isso, em o que se recebe grande perda, e detrimento, por serem de muita 

importância. 

     Sobre todas estas desordens há outra digna de grande sentimento e 

lástima, e a qual Sua Majestade com seu grande e cristianíssimo zelo deve 

mandar acudir com todas as demonstrações necessárias, porque como os 

mercadores respeitam mais seus ganhos e interesses que a salvação daquelas 

almas,  como além das sobreditas peças que levam do registo, embarcam mais 

toda aquela quantidade que atrás apontei no nº 10, e estas sejam escondidas, 

e furtadas aos direitos de Vossa Majestade não vão baptizados porque se não 
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entenda a cópia delas, indo somente as do registo, perdendo-se por culpa 

alheia, e fazendo miseravelmente naufrágio tantas almas. 

     E há nisto tanto descuido, que nem os que se embarcam para a Ilha de 

Santiago vão baptizados, e sendo viagem de um mês, e mais, morrendo alguns 

nela, perdem com a vida juntamente as almas lastimosamente. 

     Pelo que para remediar e obviar a estes males e desaforos, assim 

cometidos dos judeus contra nossa santíssima fé católica, como contra a Real 

Fazenda de Vossa Majestade, e para bem e conservação de seus vassalos, 

deve Vossa Majestade sendo servido mandar expressamente, e com 

gravíssimas penas, que nenhumas naus de registo vão àquele porto de 

Cacheu, cerrando de todo as ditas naus aquele comércio pelos respeitos 

relatados, se não a dita Ilha de Santiago, como antigamente se fazia, e que os 

moradores dela somente, e não outra pessoa alguma, que não seja ali casado, 

possam passar aos ditos rios e tirar deles as ditas peças, e trazê-las à Ilha para 

dali as levarem, e se pagarem os direitos delas fielmente por entrada e saída a 

Vossa Majestade. 

     E para a salvação destas almas mande Vossa Majestade, que todos os 

negros que se tirarem dos ditos rios sejam baptizados em terra no dito porto de 

Cacheu, e não juntos nas naus, como fazem, pelos inconvenientes que pode 

haver de não virem baptizados, com as devidas cerimónias, como manda a 

nossa Santa Madre Igreja, e que tragam certidões autênticas do dito baptismo, 

e juntamente do número dos baptizados, os quais, chegando à dita Ilha, 

primeiro que os desembarquem, se apresentem as certidões ao Bispo, para 

que mande ao seu Vigário ou a qualquer outra semelhante pessoa, vá com 

eles a instar o número deles, vendo e inquirindo com toda a diligência e 

verdade se vêm mais que os numerados, porque morrendo gentios e alheios 

de nossa santíssima fé católica, percam suas almas como acontece de 

ordinário, e se vê do nº 17 atrás declarado, para o qual ministério podem levar 

da dita Ilha sacerdotes, e se evite o sacramento do sagrado baptismo, 

mandando Vossa Majestade juntamente tirar a Igreja de Cacheu, e que a não 

haja, como antigamente a não havia, e que os que lá passaram e andarem 

mais de um ano, sejam havidos por tangos maus. 

     Porque, posto que o senhor Rei D. Filipe de gloriosa memória, que está no 

céu, avô de Vossa Majestade, mandou abrir este trato pelas razões que então 

para isso considerou, agora que a malícia dos homens de negócio e sua cobiça 

foi crescendo para acrescentamento de seus ganhos e interesses, roubando e 



 123 

diminuindo com traças e invenções os direitos que se devem à Real Fazenda 

de Sua Majestade, é de suma importância cerrar-se-lhes este porto, como de 

antes estava, e que nele comerceiem somente os moradores da dita Ilha, como 

tenho apontado, porque com isso cessarão os delitos e males cometidos contra 

nossa sagrada religião cristã em tanto opróbio dela, extirpando-se e 

extinguindo-se de todo os judeus que naquelas partes há, e povoar-se-á 

melhor a dita Ilha com notável e grande rendimento e acrescentamento da Real 

Fazenda de Vossa Majestade e bem de seus vassalos. 

 

 

DOCUMENTO Nº 20 

1626, Outubro, 2, S.l. [Maranhão] – Carta de Frei Cristóvão de Lisboa a um 

superior narrando os trabalhos de missão no Brasil e queixando-se de 

agravos praticados no Pará pelo Capitão-Mor Bento da Fonseca Maciel e 

pelo Padre Luís da Figueira, da Companhia de Jesus. 

B.N.P., Fundo Geral, Ms. 29, N.º 32 6. 

 

     Ainda que o tempo é breve e as ocupações muitas, me quero aproveitar 

desta ocasião, porque não sei quando terei outra semelhante. Já escrevi a 

Vossas Caridades, como em todo o caso me parecia bem a jornada do Irmão 

Frei António do Reino, por via das Índias, e que falasse no Conselho de 

Portugal que está em Madrid, e eu também hei-de escrever, porque como sou 

prelado, as minhas cartas são fundamento de tudo, principalmente tendo a 

todos aqueles senhores, tão meus afeiçoados, por particular mercê de Deus. 

Contudo nas cartas não se pode dizer a mínima parte do que se passa. Muitas 

coisas não são lícitas, tratar nelas. Porém, em conversação, se pode dizer e 

valem muito para a informação, as que lá sucederam nesse Pará, e os agravos 

que Bento Maciel comete contra a Igreja. Vossa Caridade o sabe, e assim não 

tenho que tratar disso. Dos que cá se fizeram, nomearei alguns que me 

lembram não deixar este capitão-mor rezar aos índios, morrendo de fome por 

isso, não lhes pagar nunca, ocupando-os sempre em seus engenhos e viagens 

e outras coisas semelhantes, dizendo que, com capa do serviço d´El Rei, os 

havia de ocupar, de modo, que não tiveram nenhuns tempos para rezar nem 

                                            
6
 Documento publicado por: A.B.N.R.J., Rio de Janeiro, 1905, Vol 26, pp. 395-401, mas 

consultado no original. 
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para descansar, e que haviam de ficar em pior estado, do em que estavam 

antes que nós viéssemos, o que cumpriu. Não tinha nenhuma reverência à 

Igreja. Mandava trabalhar aos domingos e santos sem licença, nem querer 

pedi-la. A igreja não queria levantar a que estava no chão, nem consentir que o 

fizessem. Afrontou o seu vigário na igreja, e diante de mim, a um clérigo. Valia-

se aqui de um escrivão que passava papeis falsos, e com este fez os autos 

contra os frades. Da pouca reverência que tinha à Igreja, vinham os soldados a 

negar-lha toda, dizendo que só conheciam a El Rei por superior. 

     Andou sempre amancebado com várias índias. Tomava as mulheres aos 

índios e as filhas aos outros, e a todos ameaçava se falavam ou se lhas não 

traziam. Uma aldeia que estava junto do seu engenho, mais parecia mancebia 

dele e de seus criados, que aldeia de cristãos. 

     Tirei por visitação uma índia por andar com seu criado, e a puz em outra 

aldeia para que a casassem seus parentes que nela tinha. Porém, indo-me 

para o Pará, a tornou outra vez a pôr onde a eu tirei, com a mesma ocasião de 

pecado. O mesmo fez a outra índia, a que os frades como prelados das 

aldeias, tinham apartada de um irmão carnal da mesma índia, com que ela 

andava, tornando-lha a meter em casa. O mesmo fez a outra que andava com 

seu próprio pai, sendo todas estas coisas, públicas e notórias. Dizia que a ele 

lhe pertencia constar-lhe isto, por licenças, e não aos frades. E se fosse ele 

Papa ou Bispo, por mais requerimentos que os frades lhe fizeram, zombou 

deles, e ainda trazendo-lhe os frades as licenças, e constando-lhes dos casos, 

os não remediou. 

     Estando junto da aldeia, onde se diz missa a não ouve, nem aos dias 

santos. Com seu exemplo, estava esta terra tão devassa no sexto 

mandamento, como eu lá disse a Vossas Caridades. Estando aqui um homem 

por dar sua enteada, notória e publicamente, e ela degradada por este mesmo 

[sic]. E por evitar a ocasião, sendo estas diligências feitas pelo eclesiástico, ele 

as mandou soltar, sem mais autoridade alguma. Deixo muitos e grandes 

agravos, que fez aos religiosos, enquanto eu estive nesse Pará, porque como 

não são directamente contra a liberdade da Igreja, não trato deles, nem as 

invenções que fez para me negar o barco que Sua Majestade me mandava dar 

para ir fazer a visita do Ceára, pois por Visitador Geral me mandava El Rei dar 

passagem e mantimento. E eu só pedia passagem. Teve intento nisto, de não ir 

eu fazer a visita ou morrer no caminho, indo por terra. Ainda que não quebrei 

com ele, dissimulei tantos agravos. Ele e Luís Figueira temiam bravamente 
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minha ida, porque receavam que eu fosse ao Reino dar conta das 

exorbitâncias de ambas, ou menos segurasse as cartas e as escrevesse. Luís 

Figueira é o atiçador das mais destas coisas, só com intento de ficar com as 

aldeias. Já escrevi a Vossa Caridade da maçada que fez, entre esse capitão-

mor e este de cá, e o vigário do Pará. E agora se descobriu, como o escrivão 

de lá trouxe os papéis e autos contra os frades, os ajuntaram com os que cá 

fizeram, em minha ausência e os mandaram todos por terra, o que resultou 

delas, em outra observo a Vossa Caridade.  

     O Vigário do Pará fizeram soltar e dizer missa e andar por toda esta terra. E 

o querem mandar para lá, outra vez, por vigário, podendo-o tanto fazer como o 

xerife, porém entra aqui Luís Figueira, que acumula todos contra nós. E de tudo 

o que Vossas Caridades lá fazem e eu cá, faz ele peçonha. Manda fazer más 

práticas aos índios, para se alterarem; a gente, que por dissoluta eu 

repreendia, animava e dizia que tinha razão de queixar-se de mim. O mesmo 

faz aos que vão às aldeias fazer coisas malfeitas ou querer o que se não pode 

fazer. 

     A Bento Maciel nunca escreveu, senão depois que soube que cercara a 

Vossas Caridades de arcabuzeiros, e não lhe mandando ele perguntar nada, 

lhe mandou dizer, que nem sonho de excomunhão era. E este caso confessou 

ele, por lhe dizerem que tínhamos nós a Carta, mandando eu que abstivessem 

dos Jabotins nos dias de peixe, por não haver razão que mostrasse não serem 

carne, até vir isto resoluto pelo superior. Disseram no púlpito, publicamente, 

que eles eram peixe e por tal se comiam diante do Papa e na Baía, e que os 

religiosos santos franceses por peixe o deram, sendo todas estas alegações 

mentira, e que o Conselheiro os dava por carne, mas que já que assim o fazia, 

que os não comessem, embora, injúria grandíssima, pois era o mesmo que 

dizer que era temerário e tolo, sendo eu, então, prelado. Ao Cabure, disse Luís 

Figueira, que me não obedecesse, e que queimasse os papeis que trazia 

diante de mim, e outras coisas infinitas. Deste modo, contudo, dissimulei e o fui 

ver agora quando vim, sendo assim que me não veio ele ver. E agasalhei no 

Ceára os seus dois religiosos com muita caridade e aqui o fiz em Geruperana. 

Agora querem queimar o feito do vigário. Assim o que se fez trasladar para 

apelação, como o original, tendo ele apelado, e sendo este outro Vigário Geral, 

meu igual, e não podendo alterar nada, faz o que quer, por conselho do Padre 

Luís Figueira. Eu mandei tirar estes artigos com estas duas certidões. Vossa 

Caridade faça autênticos os sinais delas e leve-as ao Reino e mostre-os na 
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Mesa da Consciência, e em outras partes onde lhe parecer, e dê notícia de 

tudo o que vai nestas cartas. Bem sei que Vossa Caridade não é como uns 

frades que cuidam que tiram de si o que põem nos outros, e com abonar os 

outros, se vituperam a si, sendo tudo isto ao contrário. Eu me posso pôr por 

exemplo aos religiosos nesta parte, porque sou um escudo de todas as 

murmurações que contra eles se levantam, melhor do que eles foram, nem são 

de si, e além disso, sempre sou um pregoeiro de seus louvores, e este é o mor 

que de cá hei-de levar. E do bom zelo e amor com que tratei da consolação e 

honra de cada um. Vossa Caridade, não duvido, faça o mesmo nesse Reino, 

tratando de ambas estas conquistas, e do que passa em uma e outra com igual 

zelo, ainda que eu tenho feito, em ambas as conquistas, o que devia, ao que 

me parece, e remando o meu remo com cuidado, arriscando-me a morrer 

muitas vezes. Contudo sofrerei muito bem que Vossa Caridade se ocupe em 

louvor de todos os religiosos que nesta conquista ficam, e ainda que se 

descuide de tratar em minha pessoa em particular, verdade é que confio que 

Vossa Caridade me faça em tudo o que dele espero e lhe mereço. 

     Acrescente Vossa Caridade ao capitão desta conquista, andar solicitando as 

mulheres casados com publicidade, e ao padre de Companhia andar dando 

liberdade de consciência a todos, para deste modo se fazer bem quisto e odiar-

nos a nós com o povo, porque falando em conforme a verdade e doutores, 

disse que algumas coisas não eram lícitas, como foram os Jabotins, cativeiro 

dos negros, compra deles, e nos dízimos. 

     A Manuel de Sousa, disse que me mandasse António Mendes, pois queria 

ser frade, assim o prometeu, Vossa Caridade o aplique e também o mandar cá  

G.co (?) bastardo, em todo o caso também lhe tratei nisto. Diz que lho lembre 

Vossa Caridade. Apliquem Vossas Caridades a Manuel de Sousa, para que 

mande o barco por Índias com o Betencour, que morre por se ir, e vai Vossa 

Caridade bem acomodado com ele que é pessoa muito honrada e devota, e 

seja a partida antes de lá chegar o governador, por que não se embarace. Cá 

me levantaram, que tudo o que lá fiz pelo eclesiástico, foi ordem de Vossa 

Caridade, e que até a sentença havia três meses que a tinha Vossa Caridade 

dada. Mostrei como tudo isto era mentira, mas folgo de me darem tão bom 

conselheiro que não carece de louvor. 

     A salsa devia-se a Diogo de Miranda. Ele vai lá. Vossa Caridade me faça 

dizer ao Irmão Comissário, companha isso. Avise-me logo da resolução que 

toma na sua jornada, para ver o que hei-de fazer. E para escolher os religiosos 
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que hei-de mandar em lugar de Vossa Caridade, o qual sempre será o de 

maior consolação do Irmão Presidente de lá, que nisto e no mais trabalharei 

sempre de o consolar e servir. 

     Aponte Vossa Caridade lá também, que Sua Majestade nos mandou dar 60 

varas de burel para seis frades e eu  tenho quinze, não tratando dos noviços 

para mandar às aldeias. Ainda assim, as não podemos curar, nem sustentar  

este coro, que é obrigação precisa sem grande trabalho. E até eu por ele não 

mancar, passo o maior que tive depois de frade, e desvelando-me com 

ocupações, me é necessário acudir a ele. A terra não tem pano nem burel, nem 

lhe vêm de nenhuma parte, se não nos pagamentos, e assim não me podem 

dar nem um fio, nem pano de linho para panos menores. Até eu estou sem 

manto, que mo tomaram os Tapuias de corso. E fiquei sem ele e sem túnica, e 

sem hábito, e sem poder até agora fazer coisa nenhuma destas. Três religiosos 

não têm manto. Muitos não têm coberta, pois as desfizeram para fazer 

cobertas. E assim, se Sua Majestade não há-de mandar dar burel aos frades 

que estão nas aldeias, fora as 60 varas que dá para esta casa, não poderemos 

cá viver. Se Vossa Caridade lá tiver alguma boa língua e tiver devoção de se 

meter frade, mande-mo para cá. 

      Os padres da Companhia dizem, que ou El Rei lhes há-de dar renda para 

este colégio ou aldeias, suposto isto, tanta renda hão-de colher das aldeias, 

como da que lhe consignar Sua Majestade. E assim espero em Deus, para 

castigo da terra e quietação nossa, que lhe há-de dar Deus parte das aldeias, e 

verão mais claramente quanta vai de uma coisa a outra. É necessário que com 

infalibilidade paguem as ordinárias, porque cá, tirando o burel, o mais não foi 

nada: 4 piroleiras de vinte e 4 de azeite. O burel foi dado por aderência. 

     Esta carta a guarde Vossa Caridade, e leve consigo, para se lembrar do que 

nela vai. E dado que o Betencour é muito amigo da verdade e da justiça, 

contudo, o sangue não se quer rogado. É sobrinho seu, o capitão que foi deste 

lugar. Por isso, com ele, nestas matérias, guarde Vossa Caridade o segredo 

como com os mais. 

     Os milagres que os Nossos Senhor cá fez, autentiquei com muitas 

testemunhas, porque quero, com verdade mandar dizer a Sua Majestade que, 

no tempo em que seus ministros infamavam os frades que tenho a meu cargo, 

por escrito, os afamava Deus, obrando milagres em abono dos exercícios em 

que andavam, e de sua vinda a estas partes. Dessas trouxe o sucesso da cruz 

dos Tocatins com suas testemunhas, afora os bons exercícios e obras de 
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Vossasa Caridades, resta que, se houver algum milagre que o façam autêntico 

por um tabelião, e que mo mandem. 

      Saberá Vossa Caridade, também, que o Sotinga, principal da última Aldeia 

do Guamá, que foi a primeira que tomei indo do Caité, tinha uma filha doente 

pequenina, e na aldeia estava uma índia moça gentia que havia muitos meses 

tinha febre contínua, e parecia uma anatomia. Meu costume é ver os ranchos 

por amor dos doentes, quando vi esta tão no último da vida, a persuadi a que 

se fizesse cristã, catequizei-a naquele dia como pude, e ao outro mandei 

baptizar por meu companheiro, por ela querer ser baptizada. Puseram-lhe 

nome Iria. Receava ela morrer, por a errónea que têm de dizerem que os 

baptizados morrem logo. Respondi-lhe pelo língua, diante do Sotinga, que 

tivesse confiança em Deus, pois era sua filha, que lhe daria saúde, e quando o 

não quisesse baptizar-se e ser sua filha, então a mataria. Perguntei por ela dali 

a tempos ao Sotinga. Disse-me que logo sarara e que o Tupã lhe matara uma 

filha a ele, porque tendo-a doente naquela conjunção, a escondera para a não 

baptizar, receando morresse. Quando busquei o índio para autenticar, isto era 

ido. Depois os negócios me embaraçaram, de modo que me esqueceu. Faça-

me caridade perguntar isto ao índio, de modo que testemunhe a verdade e a 

não negue, receoso de lhe fazerem algum nojo, porque de qualquer coisa se 

temem, como sabe o Irmão Presidente. Se alguma outra coisa houver ou de 

castigos que Deus fizesse, ou de outras maravilhas semelhantes, faça 

caridade, mandarmas autenticar. 

     As administrações, com a ida de Manuel de Sousa, devem acabar de 

remate. A patente para Vossa Caridade se ir, se não por agora, porque está se 

acabando o selo. Ou então, irá logo nas costas, porque entre as coisas que me 

tomaram os Tapuias de corso foram os selos, porque os nossos índios com 

medo, largaram o fato que levavam e deixaram no campo, onde se o socorro 

de Deus não fora, e o esforço de nossa parte, houvéramos de deixar as vidas, 

todos. Porque os mais dos índios se acolheram para o mato. E em particular, 

para eu ter vida, sucederam bem de maravilhar. Ficámos sem saber onde 

estávamos, porque já tínhamos de todo perdido o caminho, sem água e sem 

mantimentos. Em os dois recontros que tivemos, em dois dias saímos com um 

morto e dois feridos, dos quais morreram dois. Eles com quatro e muitos 

feridos. São gente valorosíssima. Nenhum caso fazem das espingardas. 

Caminhámos um mês e seis dias, deste modo morrendo à sede e à fome, e 
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nove pessoas morreram de uma e outra coisa, e todos houvéramos de perder 

as vidas. Quis Deus dar-ma. Será para seu serviço. 

     Na Baía tivemos outro recontro com os Tremenbezes, estando a ponto de 

rompermos. Escolheram fazer pazes. Eis aqui, o descanso que cá tive, dos 

trabalhos que lá passei, com os negócio de Bento Maciel, com a iguaria das 

tramas e enredos do Padre Luís Figueira com estes capitães, em prejuízo dos 

nossos religiosos, assim que esta minha prelazia não é mais que um labirinto 

de cuidados e um mar de trabalho de alma e corpo. 

     Ditoso Vossa Caridade, que lhe chega o tempo de descansar dos que cá 

passou, que a mim primeiro me acabarão os que padeço, que a mim chegue 

essa hora.  

     Servo de Vossa Caridade, hoje, 2 de Outubro de 1626. 

(a) Frei Cristóvão de Lisboa 

 

DOCUMENTO Nº 21 

S.d. (post. 1626) S.l. – Epítome do Descobrimento do Maranhão e Grão-

Pará e das coisas que os Religiosos da Província de Santo António do 

Reino de Portugal fizeram em proveito das almas, aumento desta Coroa, e 

tudo para maior glória de Deus Nosso Senhor.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. 66 7. 

 
Proémio 

      Maranhão é uma província que pela parte de Leste fica contígua à capitania 

do Rio Grande do Brasil, e pela parte Oeste confina com as terras que 

pertencem às Índias da Castela. Tem por costa o que está descoberto, e 

possuem os nossos Portugueses quatrocentas léguas, pouco mais ou menos. 

Fenece ao presente no Rio das Amazonas inclusive. Chama-se Maranhão esta 

província. Foi porque, erradamente, os primeiros portugueses que a ela 

aportaram tiveram para si que o rio que faz a barra da Ilha de Todos-os-Santos 

onde os franceses assistiam era o rio que fulano do Maranhão descobrira 

andando pela terra dentro do Perú. 

                                            
7
 O documento ficou incompleto no original. Seguem-se folhas em branco, o que significa não 

ser deterioração do suporte, mas interrupção do próprio texto. O documento inédito já 

referenciado em Frei Félix LOPES, Fontes Históricas e Bibliografia Franciscana Portuguesa, 

tem como balizas cronológicas os anos de 1606 a 1626. 



 130 

       Tem de comprimento, pela altura do sol setecentas léguas, e pelas voltas 

que faz, segundo alguns afirmam, tem mil trezentas e setenta. Fica toda a 

Província do Maranhão debaixo da zona tórrida. Está repartida em três 

capitanias d' El Rei: a primeira é a do Ceará, que fica contígua ao Estado do 

Brasil; a segunda do Maranhão onde está a cidade de S. Luís, onde está o 

governo e cabeça desta província; a última é a Capitania do Pará, que confina 

com as terras do distrito das Índias de Castela. 

       A Capitania do Ceará, do marco onde fenece a Capitania do Rio Grande 

do Estado do Brasil até a povoação do Ceará, corre a Noroeste, e quarta do 

Oeste. Do Ceará para o Maranhão a Leste/Oeste; do Maranhão ao Pará a 

Noroeste, quarta de Oeste. E fica a barra à parte de Leste, na ponte do 

Separará por onde começa a desembocar o Rio Pará no Mar-Oceano. Até ao 

Cabo do Norte corre a costa, quarta Noroeste. 

       As terras de quase toda esta província são baixas, principalmente as que 

fazem rosto ao mar porque, bem sertão dentro, tem alguns montes e terras. 

Mas toda esta província é de bom e sadio temperamento, e não se distingue o 

Verão do Inverno, senão pelas chuvas, que os dias são quase iguais.  

 As noites sem variação de frio ou calor porque sempre neste particular é 

uma primavera no mês de Maio. 

Capítulo 1°.De como os Franceses foram sitiar o Maranhão, e foram lançados 

fora dele pelos Portugueses. 

 A opulência e riqueza da América, assim pela parte do Norte, como no 

Sul nas Índias da Castela, Estado do Brasil da Coroa de Portugal, convidou os 

estrangeiros a continuarem as costas destas terras, para terem comércio com 

os naturais índios e tirarem os proveitos e riquezas que nela conheciam. Até 

que os portugueses no Brasil, e os espanhóis nas Índias, à força de armas, lhe 

defenderam esta comunicação. Não desistiram da sua pretensão as nações do 

Norte, mas afastando-se donde os portugueses tivessem notícias deles se 

passaram ao Maranhão, que dista do Rio Grande, última Capitania e povoação 

que os Portugueses têm no Brasil, para a parte Norte, duzentas léguas pouco 

mais ou menos.  

      Ali, em uma ilha chamada ao presente de Todos-os-Santos, junto a terra 

firme, a qual tem de comprido de quinze léguas, e de largo oito, com duas 

barras a [  ], e nela dois portos excelentes, determinaram os franceses de 

fazerem contínua residência, povoando a terra para ficarem senhores dela, em 

tempo que a Rainha de França Dona Maria de Médicis governava aquele Reino 
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pela menoridade de seu filho El Rei Luís Tércio, décimo de seu consentimento, 

e por voto dos de seu Conselho se armaram três naus. O gasto delas foi por 

conta de pessoas particulares; o provimento dos ofícios fez a Rainha. Partiu 

esta armada no ano de 1609 e chegou a 14 de Agosto do mesmo ano à dita 

Ilha do Maranhão, onde os franceses foram bem recebidos, e festejados dos 

índios naturais da terra. Fizeram três fortalezas na ilha para sua defesa 

temporal, e para espiritual edificaram um mosteiro para doze frades que 

levavam consigo da Ordem do nosso Seráfico Padre São Francisco dos 

Reformados.  

 Era seu prelado Frei Arcanjo de Pembras, com título de Comissário 

daquela nova conquista, os quais religiosos, com exemplo dessa vida e 

doutrina assim em os cristãos, como em os gentios, fizeram ofício de varões 

apostólicos com toda a perfeição.  

 Soube El Rei Filipe III, que os grandes e poderosos não há coisa que se 

possa encobrir, porque não há cadeado de segredo tão fechado, a quem não 

abre a chave de ouro, que os franceses tinham ocupado aquele porto do 

Maranhão, cuja conquista pertencia ao Reino de Portugal, de que o dito rei 

estava de posse. Logo mandou a Gaspar de Sousa, Governador que então 

estava no Estado do Brasil, que fizesse uma armada bastante para lançar fora 

os franceses, e outras nações do Norte, de quem já aquelas conquistas eram 

muito frequentadas, porque no ano de 1610 Monsieur de La Porte, com socorro 

de gente e mercadorias para continuar o comércio, trouxe mais quatro 

religiosos Reformados de nossa Ordem, para que não houvesse falta do 

espiritual, assim na conversão dos índios, como nos exercícios dos 

sacramentos aos residentes católicos, cristãos, zelo certo muito para louvar, 

principalmente em Reino onde se permite liberdade de consciência. 

 O dito Governador Gaspar de Sousa, pôs por obra o que El Rei lhe 

mandou, ordenou uma armada de oito velas, convém a saber, dois patachos e 

uma caravela, e cinco baxeas de coberta. Iam nestas embarcações trezentos 

soldados portugueses, e cento e cinquenta índios. O Capitão-Mor da armada 

era Jerónimo de Albuquerque. Reputavam todos este poder, por muito 

despropositado ao grande com que estavam já os franceses no Maranhão e 

julgavam que toda esta gente ia a morrer, e não a vencer. Quis o Governador 

Gaspar de Sousa mandar nesta armada religiosos, como coisa essencial, 

assim para sacramentar os soldados, como para animar em tempo de peleja, 

que havendo de dar as vidas pelo rei do céu e da terra, de ambas as coisas 



 132 

necessitam muitos soldados. Ofereceu o Governador aos padres da 

Companhia a empresa, com partido de todas as comodidades que eles 

apontassem. Porém, como era de todos avaliada por muito perigosa, não foram 

de algum efeito, nem os pedidos que lhe faziam, nem os rogos do Governador. 

       Amaram os religiosos da Custódia de Santo António do Brasil como amam, 

e se alguns partidos mais do que os da que na jornada se lhes ofereciam de 

trabalhos por serviço de Deus e do Rei aceitaram a empresa, e se embarcaram 

Frei Cosme de S. Damião, religioso de mui qualificada virtude e prudência, que 

depois foi Custódio do Brasil, e Frei Manuel da Piedade, por seu companheiro, 

frade de grande virtude. Aportou esta armada na terra firme defronte da Ilha de 

Todos-os-Santos a 26 de Outubro de 1614, onde se fortificaram o melhor que 

puderam, dispondo-se para resistir aos contrários. Souberam os franceses de 

sua chegada, e depois de alguns recontros os veio a investir Monsieur de 

Revardiére, Governador do Maranhão, com 350 soldados dos melhores que 

tinha e 2.500 índios frecheiros. Tomou terra sem contradição. 

       A oito de Novembro, ocuparam um sítio eminente, e se fortificaram com 

faxina mui destra, e militarmente. Nesta fortificação estavam 300 soldados 

franceses e os mais índios, ficando no mar o Revardiére com mais o resto da 

gente que vinha nas embarcações. Saíram-lhe os nossos, repartidos em duas 

esquadras, uma marchou pela praia em que havia até noventa homens que 

iam a cargo do Sargento-Mor Frias; a outra em que havia até setenta 

portugueses caminhou pela montanha. O resto da gente ficou no forte. Diante 

dos que marchavam pela praia ia Frei Cosme de S. Damião com um crucifixo 

nas mãos animando aos soldados, e aos que iam pela montanha cometer o 

inimigo, Frei Manuel da Piedade, excelente língua que animava os nosso índios 

que seriam até um cento. 

       Começou-se a batalha onde todos eram católicos, porque o Revardiére 

que era herege não quis arriscar nela. Nem menos algum da sua seita, nem 

dos Padres Reformados Descalços franceses se achou algum no recontro. 

Durou a peleja pouco mais de meia hora sem se conhecer vantagem em 

alguma das partes, mas carregando mais os portugueses, se foram os 

franceses retirando, desamparando primeiro quase todos os seus índios, o que 

os nossos não fizeram, mas sempre assistiram valorosamente, animados pela 

língua de Frei Manuel da Piedade e pelo exemplo de Frei Cosme de S. 

Damião. Começou-se este recontro às dez do dia, e acabou-se de todo às 

quatro da tarde, tempo em que já não havia franceses no campo. Morreram 
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deles 140, 119 à espada e pelouro, e às frexadas de índios; vinte e um se 

afogaram, e dos seus índios morreram 400. E não morreram mais, porque 

como viram que os franceses se retiraram, todos fugiram. Dos nossos 

portugueses morreram onze, dos índios vinte.  

      Teve-se esta batalha por miraculosa, em que Deus Nosso Senhor mostrou 

que as nações estranhas, infestadas com a pestífora doutrina dos hereges, não 

queria que ocupassem aquelas conquistas que ele queria dar aos seus 

Portugueses. Veio Alexandre de Moura com uma armada a despejar os 

franceses do Maranhão, e cedeu ao Revardiére as embarcações, e toda a mais 

matalotagem, e se lhe pagaram os escravos, imóveis que deixavam, dando-se-

lhe boa quantia de dinheiro para seu sustento, e enquanto esteve no Brasil, e 

em Portugal, foi muito bem tratado até sair para França. Foram-se também os 

religiosos franceses, deixando o convento aos nossos frades, os quais por falta 

de socorros, e por uma doença de sarampo que deu no exército, e uma 

esterilidade geral da terra que sobreveio, tiveram todos grandíssimo trabalho, 

em que os ditos religiosos mostraram muito valor na paciência com os que 

sofriam, e maior caridade na liberalidade com que acudiam os necessitados, 

que regulado o pouco provimento que tinham, e o muito que despendiam, se 

reconhecia a mão poderosa do altíssimo Deus no acrescentar o pouco para 

poder repartir com muitos. E mais expressamente se viu em o milagre de 

crescer o vinagre em um quarto, que depois de estar vazio, e por algumas 

vezes esgotado, como era a necessidade grande para a cura dos feridos, 

dizendo Frei Manuel da Piedade que não havia já vinagre, lhe mandou Frei 

Cosme de S. Damião que fosse, e tivesse fé, que acharia no quarto vinagre 

para dar aos enfermos. Obedeceu Frei Manuel, foi e achou o quarto cheio, com 

que quis Deus Nosso Senhor mostrar, socorria aos seus portugueses ou para 

melhor dizer obreiros de sua vinha, por meio de seus servos.  

Capítulo 2°. Como El Rei Filipe III mandou frades da Província de Santo 

António ao Grão-Pará e do que ali obraram na conversão dos Índios e aumento 

da Conquista. 

 Foram tais os procedimentos de Frei Cosme de S. Damião, e de Frei 

Manuel da Piedade, em o Maranhão, que pela informação que teve El Rei, 

deles, mandou a Província de Santo António que mandasse alguns religiosos 

com o socorro que mandava à conquista do Grão-Pará, não querendo aceitar 

aos Padres da Companhia que então se ofereceram, para irem com o socorro 

que constava de duas embarcações em que ia por Capitão Manuel de Sousa 
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de Sá. Obedeceu aos mandatos do Rei, e o Provincial que era Frei Leonardo 

de Jesus com o Definitório elegeram a Frei António de Merceana por 

Comissário, religioso de grandes partes de virtude, e letras no século, formado 

em Cânones, e por seus companheiros Frei Cristóvão de S. José, Frei 

Sebastião do Maranhão, e Frei Filipe todos religiosos de aprovada virtude, 

como de provou nos progressos de sua missão. Partiram de Lisboa a 22 de 

Junho de 1617 e chegaram ao Pará a 28 de Julho do mesmo ano, onde 

acharam governando a terra a Francisco Caldeira de Castelo Branco, que tinha 

feito um forte de estacada, e uma povoação ao longo dele. Começaram os 

religiosos a domesticar os índios com grande fruto, catequisando-os em os 

mistérios da nossa santa fé, trazendo-os à amizade e comunicação dos 

portugueses, sem os quais não se podem conservar povoações naquelas 

conquistas, porque como o serviço todo corre por sua conta para o sustento 

dos portugueses, como cá nos Reinos pelos lavradores e oficiais, em vão se 

trabalha para aumentar estas conquistas sem o comércio, amizade, e 

companhia dos índios, o que devendo considerar os que governam aquelas 

conquistas, como também os Reis que os elegem. Pelo contrário, os que vão 

governar aquelas novas terras, como não vão buscar mais que os interesses 

corporais, e perdem por pouco o muito que se pudera granjear, sendo traça do 

inferno agravar os índios com serviços e cativeiros, tomando-lhe os próprios 

mantimentos e ainda as filhas e mulheres com que se apartam dos 

portugueses, e não querer receber o baptismo que é o maior dano, e em não 

querem comércio com gente que tanto os molesta que é o maior prejuízo para 

a conservação das conquistas. 

 Nestes termos tinha vexado grandemente o Capitão-Mor Francisco 

Caldeira de Castelo Branco, aqueles pobres índios da conquista do Grão-Pará, 

o qual tinha 300 índios escravos dos quais se servia, e de tudo o mais que 

podia haver à mão, de que os índios escandalizados, não havia algum que 

quisesse habitar junto de onde estavam os portugueses. O mesmo estilo 

seguiam os filhos do Capitão-Mor Jerónimo de Albuquerque, no Maranhão, do 

que irritados os Índios Tupinambás, que eram daquelas conquistas os de maior 

valor e razão, e mataram no Maranhão e Grão-Pará, todos os Portugueses que 

acharam descuidados, persuadidos que resgatavam as vidas, as mulheres e 

sua conservação, com se eximir de tal gente. No Maranhão já então estavam 

frades, porque os dois se tinham voltado por terra para a sua Custódia do 

Brasil. 
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       Frei António de Merceana e seus companheiros, com os índios que tinham 

domesticados, e os poucos portugueses que tinham escapado do assalto dos 

índios, se recolheram em o forte, e nele padeceram todos os grandes 

trabalhos, assim de fome como de assaltos que os índios lhes deram, 

contínuos, mas com a indústria dos religiosos, e grande crédito que tinham 

ganhado com os índios, foi abrandando a fúria dos Tupinambás, e rendendo-se 

a que outros índios naturais lhe afirmavam que os frades eram filhos do sol, e 

vinham fazê-los filhos de Deus, eram grandes seus defensores, não lhe faziam 

violências, não lhe tomavam as mulheres, nem deles se serviam, mas em tudo 

os amparavam e defendiam, as quais razões davam pouco crédito aos índios 

ofendidos, por experiência das grandes vexações que lhe faziam os 

portugueses, mas certificados pela experiência voltavam os arcos do ódio em 

trato, o comércio, com o que dantes tinham por insolentes e inimigos.  

Capítulo 3°. Das vexações e perseguições que o Capitão Francisco Caldeira 

fez aos Frades pela defesa dos Índios, e de como foi preso e tirado do 

Convento. 

 Quando crescia o amor nos índios para com os religiosos por 

experimentarem neles paternal cuidado e vigilância de pastores, não só 

tratando de os reduzir das trevas da genuinidade à luz da lei da graça e 

conhecimento dos mistérios de nossa santa fé, mas também de dar por eles a 

vida em sua defesa, tanto mais se aumentava o ódio para com os religiosos em 

o Capitão-Mor Francisco Caldeira de Castelo Branco, que como se via 

frustrado dos seus intentos, querendo antes ser tirano cruel para com eles 

pobres índios do que católico, capitão fiel ao rei dos Céus, e vassalos do Rei 

da Terra, não só usaria esta crueldade com os Índios da terra, mas também 

tratava os outros capitães e soldados portugueses com grandes violências e 

descortesias. E por um pequeno dissabor que teve de um capitão, o mandou 

matar por um seu sobrinho às punhaladas, e porque dois homens nobres o 

Capitão Rodovalho, e Bartolomeu Ribeiro se acolheram ao mosteirinho dos 

frades, mandou com grande fúria dizer aos frades que se saíssem do 

mosteirinho, porque não queria que estivessem nele, que ali eram todas as 

casas suas. E porque os frades pediram espaço de um dia para buscarem em 

que se recolher mandou acertar uma peça de artilharia para derrubar o 

convento dos frades. Estando o artilheiro para dar fogo, e o dito Capitão-Mor 

fazendo a pontaria, repentinamente quebrou a carreta, sendo nova, e caiu a 

peça no chão, mostrando Deus nosso Senhor defendia aos religiosos quando 
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parece que não podia escapar da tirania daquele homem.  

 Vendo os capitães e soldados as tiranias e desaforos que cometia o 

Capitão-Mor, outro dia pela manhã, que foram 20 de Setembro de 1618 quando 

lhe determinava de continuar com a bateria ao conventinho, se juntaram todos, 

e apelidando "Viva a Igreja", e "Viva El-Rei", o prenderam e entregaram o 

governo, por eleição de todos, a Baltazar Rodrigues de Melo, homem bem 

quisto, e valeroso. Avisaram do caso ao Governador do Brasil, a quem então 

estava sujeito o governo do Maranhão e Pará, e Caldeira veio preso para o 

Reino, onde morreu preso, digo pobre, e miseravelmente, porque são de pouca 

dura as riquezas adquiridas por tais meios. A maior que tirou foi o desengano, 

ainda que tarde, e conhecimento de suas culpas, pelo que alcançou de Deus 

Nosso Senhor, misericórdia. Não ficaram os religiosos livres de todo das 

costumadas vexações que pelas mesmas causas os capitães-mores 

sucessores lhe faziam só por ampararem e defenderem os índios, mas Nosso 

Senhor obrava por eles coisas maravilhosas em prova de doutrina que aos 

índios faziam e do zelo com que do aumento da Conquista estavam. 

 Na aldeia de Una, onde os sobreditos frades tinham baptizado muitos 

milhares de Índios, e catequizados no mistério de nossa santa fé, morreu um 

índio, e querendo dá-lo à sepultura na forma em que os católicos enterram os 

mortos, tornou o índio à vida, e entre outras coisas que disse, afirmava que o 

apresentaram diante de um senhor de grande majestade, e que estava cercado 

de muitos e galhardos mancebos, e acompanhados de muitos frades do hábito 

de Frei António, e seus companheiros, e que aquele Senhor lhe dissera, 

fizesse o que aqueles frades lhe ensinavam na sua aldeia, para que assim 

pudesse gozar da companhia daquela glória que via, e o mesmo dissesse aos 

seus naturais que para isto lhe mandava aqueles frades de tão longe, e a ele 

lhe tornava a dar a vida para que o ensinasse a seus naturais. Viveu este índio 

depois alguns anos, sempre com grandes mostras de virtude e desejos de se 

salvar, e em todo o tempo que viveu, como testemunham muitos portugueses e 

índios que lho ouviram. 

 Na aldeia de Morubixaba arvoraram os religiosos uma cruz, explicando 

aos índios, como era o sinal da nossa redenção, e com a qual se alcançavam 

vitórias do inimigo da alma, e do corpo, ensinando-lhe a adoração com que 

haviam de adorar, e o estandarte da parte dos predestinados, pelo que lhe 

ficaram, tendo grande respeito e veneração, os índios domésticos. Porém, 

vindo outros do sertão, trataram de a cortar, para se aproveitarem da madeira 
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para fogo, foram-lhe à mão os da aldeia, que não tocassem na cruz que era 

coisa sagrada e sinal de Deus, e os castigaria muito pelo desacato que lhe 

fizessem; do que não fazendo caso os Índios forasteiros cortaram a cruz, e 

logo lhes sobreveio uma enfermidade de câmeras de sangue, de que não 

escapou algum, e todos morreram miseravelmente, aplicando os índios 

domésticos o castigo de Deus que nisto são muito mais advertidos por 

inspiração, parece divina, para que com semelhantes castigos advirtam nos 

castigos, e nos mistérios da fé que lhe ensinam. 

Capítulo 4°. De como Luís Aranha foi mandado com socorro ao Grão-Pará, e 

do que obrou com a ajuda e indústria dos Frades da Província de Santo 

António. 

 Se os religiosos faziam tão grandes progressos em a conversão dos 

índios, sujeitando ao império da Igreja Católica tantas infinitas almas, tirando-as 

do poder do demónio, que é o principal intento que os religiosos devem ter 

nestas conquistas, e que os reis devam muito advertir, em cumprimento do 

juramento do Santo Rei Dom Afonso Henriques, em mandar a elas obreiros da 

vinha da Igreja Católica para que conservem e aumentem sua temporal 

monarquia, não menos fizeram estes Religiosos em que o serviço temporal a 

esta Coroa, porque sabendo El Rei Filipe IV que os estrangeiros tinham pelos 

rios da Capitania do Grão-Pará, residências, povoações e fortalezas 

comerciando com os Índios, e foi em companhia do Aranha, e comerciando 

com os índios naturais mandou a Luís Aranha por capitão do socorro que partiu 

da barra de Lisboa no ano de 1623 em o mês de Abril, e chegou ao Grão-Pará 

a 11 de Junho do mesmo ano, mostrou as ordens que levava de El Rei, pediu 

socorro de gente a Bento Maciel Parente, que era Capitão-Mor, para ir sondar 

os rios, e tirar as fortalezas e comércio com os estrangeiros. Não quis o Maciel 

dar-lhe socorro, tendo por agravo, não se lhe mandarem a ele as ordens; e que 

o fosse outrem ajudar, o que vendo os frades o animaram à jornada, e Frei 

Cristóvão de S. José que era muito amado dos índios e tido por um pai comum 

de todos, ajuntou cinquenta canoas com muitos índios e foi em companhia do 

Aranha.  

      Chegando às aldeias, achou uma instância de estrangeiros fortificada com 

trincheiras de terra e estacada, com catorze holandeses e ingleses, e outros 

tantos negros de Angola, com uma peça de artilharia, armas de fogo e 

traçados. Levava o Aranha catorze homens, que era pouca gente para render 

aquela força, por terem muitos índios que os ajudavam. Com a indústria de Frei 



 138 

Cristóvão de S. José, se renderam os estrangeiros a partido das vidas e 

passagem para suas terras. Entregaram o forte, fiados em a palavra de Frei 

Cristóvão de S. José, porque Alexandre, negro do Cabo Verde, que era 

governador daquele forte, sabendo que ia ali Frei Cristóvão persuadiu aos 

companheiros que se entregassem, porque o frade faria guardar os partidos, e 

também porque a troça do mesmo Frei Cristóvão, de vestirem os índios que 

iam nas nossas canoas com camisas brancas, que imaginaram os do forte 

eram muitos portugueses, e assim era impossível o defenderem-se. 

 Passaram adiante seis léguas de distância e acharam outra força de 

holandeses, mas com mais gente e maior defesa, porque tinha duas peças de 

artilharia, e cinco roqueiras, e todos mui bem armados. Chegaram os nossos, e 

com ardor, mesuravam o valor e intentos de pelejar. Mandaram Alexandre 

negro adiante, para que informados dos intentos da guerra, e da boa passagem 

na paz se se rendessem, viessem a partido. Foi Alexandre, e tanto lhe soube 

dizer da parte do Aranha, e da fidelidade com que o frade fazia dar 

cumprimento ao capitulado, que se renderam com os mesmos partidos, ainda 

que estavam resolutos a se defenderem. 

       Picado o Maciel de inveja, com as notícias que teve do que obrava o 

Aranha, se aprestou em o mês de Julho para ir pelo Rio acima das Amazonas, 

porque não podia sofrer que o Aranha tivesse só a glória de lhe limpar a terra 

daquelas más sevandijas. Indo com estes intentos, encontrou com Frei 

Cristóvão, que ainda que não gostava do frade por defensor dos índios, aqui o 

houve mister, e a eles para o defenderem, e foi o caso que, encontrando com 

um patacho de holandês que levava artilharia e mantimentos para aquelas 

forças, e o Maciel só com canoas, pouca mosquearia e arcos, vendo Frei 

Cristóvão desmaiado, o Maciel animou e aos índios, dizendo “filhos, agora se 

há-de ver que sois filhos de Deus, porque estes inimigos são hereges e 

inimigos de Deus, e assim ele vos há-de ajudar contra eles; ao invés, tiraram o 

patacho com canoas e arcos, serraram-lhe o leme, e o abalroaram 

animosamente matando a muitos, dado que os do patacho se defendiam com 

mosquearia, e artifícios de fogo, sem fazerem aos nossos dano de 

consideração. Os hereges, quase rendidos, puseram o fogo ao paiol de 

pólvora. Morreram quatro portugueses e alguns índios que andavam já a 

braços no convés de incêndio, mas do inimigo nenhum ficou com a vida. 

Ficaram os índios mui contentes com a presa, e todos mui afoitos com o seu 

capitão e pai de todos, Frei Cristóvão de S. José, e estes como religiosos por 
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fazerem tão grandes serviços à Igreja na conversão dos índios, e Coroa deste 

Reino, e aumento daquela conquista, no ampará-los e defendê-los.  

      Os que governavam no Maranhã e Grão-Pará vexavam e molestavam aos 

pobres Capuchos como que se foram nocivos à república e prejudiciais à 

Igreja, que os obrigavam a fugir com os índios, e retirar-se de suas 

perseguições, mas nem por todas as que lhe faziam deixavam de com grande 

favor reduzir aqueles bárbaros à Igreja, e com maior valor defender aos pobres 

índios, e com liberdade religiosa estranhar aos que governavam a violência e 

ruim tratamento que aos índios faziam.           

Capítulo 5. Do Primeiro Custódio que passou ao Maranhão e dos grandes 

serviços que fez a Deus e a esta Coroa na conversão dos Índios e aumento 

daquela Conquista. 

      Informado El Rei Filipe IV e os do seu Conselho que era necessário 

conservar a conquista do Maranhão, e que sem religiosos para administração 

da conversão dos índios, se não podia fazer, e pelos procedimentos dos 

religiosos Capuchos da Província de Santo António quanto às coisas daquela 

conquista, que a todos eram notórios, mandou ao Provincial da dita Província 

que lhe escolhessem frades para mandar ao Maranhão. 

 Os governadores deste Reino, que então eram o Bispo de Coimbra, o 

Conde de Basto Dom Diogo de Castro, e o Conde de Portalegre Dom Diogo da 

Silva mandaram intimar estas ordens d' El Rei à Província; e o Reverendo 

Padre Frei Bernardino de Sena, que era Comissário Geral, trouxe ordens d‟ El 

Rei para na conquista do Maranhão fundar uma custódia da Província dos 

frades de Santo António, como por Filipe II, o Reverendíssimo Padre Frei de 

Gonzaga, Geral que foi de toda a nossa Ordem, fundou em o ano de 1584  a 

Custódia do Brasil, que foi estabelecida e confirmada por Breve de Sisto V, em 

3 de Dezembro, digo de Setembro de 1586, segundo de seu pontificado. Não 

recusou a Província o trabalho, e com ser a de menos casas no Reino 

obrigasse a duas custódias que necessitavam de muitos sujeitos e obreiros 

daquela dilatada vinha que nesta última hora o filho de Deus queria reduzir 

assim.  

 E logo no Capítulo que se fez em Santo António de Lisboa, em que 

presidiu o dito Comissário Geral Frei Bernardino de Sena, foi eleito por 

Provincial o Padre Frei Luís de Jenis no ano de 1623, a sete de Maio. Neste 

Capítulo foi eleito em Custódio do Maranhão, Frei Cristóvão de Lisboa Severim, 

religioso de grande virtude, letras e notícias, a qual eleição estimaram muitos 



 140 

governadores pela estimação que dele faziam, e da Mesa da Consciência lhe 

concederam os poderes que os Sumos Pontífices têm concedido aos reis deste 

Reino para os missionários de suas conquistas, e do Santo Inquisidor Geral 

Dom Fernando Martins nas Letras os poderes de Comissário para os casos 

que ali acontecessem. Levava jurisdição sobre os eclesiásticos seculares para 

visitar e castigar o que fosse necessário. Separaram o governo do Maranhão 

do do Brasil, e fizeram Governador a Francisco Coelho de Carvalho, e Capitão-

mor do Pará a Manuel de Sousa d' Eça. Partiram o Governador e Capitão-Mor, 

cada um em cada seu navio, desta barra de Lisboa, a 25 de Março de 1624. E 

em companhia de Manuel de Sousa se embarcou o Custódio com doze frades, 

a quem El Rei mandou dar trinta e cinco mil réis a cada um para a 

matalotagem, e todas as alfaias de cálices, ornamentos e roupa de linho, e 

mais coisas necessárias para a edificação de duas casas, uma no Maranhão e 

outra no Pará, e também para ordinária de sustento dos religiosos dos dois 

conventos, uma pipa de vinho para as missas, um quarto de azeite para a 

lâmpada do Santíssimo Sacramento, um quarto de farinha para as hóstias e 

quarenta varas de burel para ajuda de vestir os frades. Chegaram a salvo a 

Pernambuco a 4 de Maio, e como em o navio em que ia o Custódio ia muita 

gente pobre para o Maranhão, da matalotagem que levava para os frades, 

dava o Custódio de comer a trinta e cinco pessoas, o qual não pudera ser, se 

Nosso Senhor não acrescentara o mantimento pela virtude da esmola. 

 Ficou o Governador Francisco de Carvalho no Brasil, o Custódio se 

partiu ao Maranhão com os frades que levava do Reino e outros que em 

Pernambuco se lhe agregaram com grande vontade e espírito, e eram 

precisamente necessários por serem grandes línguas alguns deles. Partiram de 

Pernambuco a 12 de Julho de 1624 e aportaram a 17 do mesmo mês e ano ao 

Ceará, primeira povoação do Maranhão.  

      O Custódio com vinte e dois frades, com os alvarás seguintes, se 

apresentaram ao que governava a praça.   

Alvará d‟ El Rei 

 Eu El Rei faço saber ao meu Governador da conquista do Maranhão e 

Grão-Pará que ora é e ao diante for, e bem assim a todos os ministros 

eclesiásticos que nos limites do dito governo andarem, e a todos os meus 

ministros oficiais, assim da Justiça como da Fazenda e Guerra, e as Câmaras 

das vilas e lugares do dito governo, assim dos que já estão povoados, como 

dos que por tempo adiante se povoaram, e assim a todos os oficias das ditas 
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câmaras, presentes e futuros, e a todas as outras pessoas, fidalgos, cavaleiros, 

soldados, homens bons, e do povo das ditas vilas e lugares, que desejando eu 

prover o dito Estado do Maranhão e Pará de obreiros, os quais convém para 

plantarem nele nossa santa fé, introduzirem os bons costumes e doutrina cristã 

entre os gentios naturais da terra, e com seu bom exemplo encaminharem os 

novos povoadores do dito Estado a procederem na veneração do culto divino, 

de maneira que à sua imitação se disponham melhor e mais facilmente os 

novamente convertidos. E todos folgam abraçar a palavra do Santo Evangelho, 

e sujeitar-se à obediência da Santa Igreja Católica Romana, coisas de tão 

particular obrigação minha, e que principalmente, e primeiro que as outras 

comodidades temporais e da Coroa, é minha vontade que tenham lugar, e se 

exercitem, pois foram o primeiro intento com que a tanto custo de minha 

fazenda mandei conquistar aquele Estado, e lançar dele os Hereges que o iam 

inficionar, e povoá-lo de meus vassalos. 

       E vendo que para todos os seus efeitos se conseguirem concorrem todas 

as partes necessárias nos religiosos da Província de Santo António do Reino 

de Portugal, que já na mesma conquista aonde foram, com aprovação d' El Rei 

meu Senhor e Pai que haja glória, mostraram o zelo com que trataram da 

salvação das almas daquela gente; tendo por certo de que seu hábito, religião 

e virtude, que assim continuaram sempre e que nesta missão cumpriram 

inteiramente com sua obrigação, e com a atenção e desejo que tenho da 

dilatação de nossa santa fé, hei por bem e me praz por todas estas 

considerações de cometer a dita missão e conversão do gentio do dito Governo 

do Maranhão e Pará, e de todas as capitanias que caem do distrito dele, aos 

ditos religiosos, esperando deles que a proverão dos sujeitos idóneos a tão 

importante negócio para entenderem nele aonde e da maneira que a melhor o 

puderem afeiçoar e exercitar, na forma e modo com que o fazem os religiosos 

da mesma Província nas mais partes do Estado do Brasil que têm à sua conta, 

e como mais convenha ao serviço de Deus e meu, pelo que mando aos ditos 

Governadores, e mais ministros e pessoas eclesiásticas e seculares, 

declarados no princípio deste alvará, que ora são e ao diante forem, que hajam 

os ditos Religiosos por enviados por mim às terras do dito governo para o dito 

efeito da conversão do gentio e cultivo dos fieis, e que os deixem tratar de tudo 

o que tocar à dita missão, dando-lhes toda a ajuda e favor, para com o mais de 

sua assistência o poderem conseguir e pregar a santa fé católica com toda a 

liberdade entre aquelas gentes e plantar os bons costumes dos fiéis cristãos. 
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O que tudo se cumprirá na forma declarada neste alvará. E por firmeza de tudo 

lhe mandei passar por mim assinado e passado por minha Chancelaria: o qual 

valerá como carta posto que seu efeito haja de durar mais de um ano sem 

embargo das Ordenações que o contrário dispõem. António Pereira a fez em 

Madrid, a 14 de Setembro de 1622. E eu, Francisco de Lucena o fiz 

escrever.Rei. 

Outro Alvará 

 Eu El Rei faço saber, aos que este alvará virem, que eu fui informado 

que as pessoas a que fiz mercê das capitanias de algumas aldeias nas partes 

do Maranhão vexam aos Índios por diversos modos, obrigando-os a trabalhar 

com excesso e demasia, não lhes pagando o preço e jornal de seu trabalho, 

tomando-lhe suas mulheres e filhas, tratando a todos com aspereza e rigor, 

sem terem cuidado de os remediarem nem proverem suas necessidades, antes 

os impedirem de fazer as suas roças, dando ocasião com isso a lhe faltar lugar 

para os doutrinarem em os mistérios da nossa santa fé. E querendo nisto 

prover, como convém ao serviço de Deus e meu, e ao bem de meus vassalos 

daquelas conquistas, para que elas vão por diante e cesse o modo dos ditos 

capitães pela maneira sobredita escandalizarem os gentios, e por essa causa 

fugirem para o sertão, e por outras considerações que a isto movem, hei por 

bem e me praz que as capitanias das aldeias que estiverem dadas nas ditas 

partes do Maranhão a pessoas seculares, se lhe tirem, e assim toda a 

administração que de outras se tem dado aos clérigos. 

      E mando aos provedores das ditas partes, e mais justiças e oficiais, e 

pessoas, a que o conhecimento disto pertencer, que cumprem e guardem, e 

façam inteiramente cumprir e guardar este alvará como contém." [Que valerá, e 

posto que seu efeito haja de durar mais de um ano sem embargo das 

Ordenações, Livro 69, parágrafo 40, em contrário. João Correia a fez, a 15 de 

Março de 1624. E eu, Pedro Sanches Faria a fiz escrever.]  

      Chegados o Custódio e seus companheiros ao Ceará foram recebidos do 

Capitão Martim Soares Moreno que governava aquela praça, e dos mais 

portugueses e índios com grandes demonstrações de alegria e grande 

contentamento. Vieram os principais das aldeias, o Algodão, o Caiba, o 

Moretim, e com suas gentes e diferentes nações festejaram a vinda dos 

religiosos, porque além da experiência de que eles são seus pais no espiritual 

e temporal, por certa oculta noção do Espírito Santo, se inclinaram a venerar os 

religiosos de Nosso Santo Padre São Francisco. Ali estiveram os religiosos um 
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mês, e Francisco António do Calvário, que era um dos melhores línguas que 

havia na América, com Frei Jenipolo, ambos entraram pelas aldeias dos índios 

dentro e catequizaram e doutrinaram de tal sorte a nossa santa fé entre 

aqueles Bárbaros, que em menos de um mês levantou cruzes, desfez templos, 

e baptizou milhares de Índios, porque são todos mui dóceis e recebem os 

nossos frades de boa vontade a fé e costumes que lhe ensinam. Ao cabo de 

um mês, foram o Custódio Frei Cristóvão de Lisboa e os mais companheiros 

pela terra dentro às aldeias dos índios, dos quais foram recebidos com toda a 

paz e amor, como ministros de Deus, pelas mercês e benefícios que por meio 

dos religiosos recebiam. Aqui ficaram Frei Luís da Assunção e Frei João da 

Rainha, ambos confessores e párocos dos Portugueses que estavam naquela 

conquista sem algum sacerdote, e dos índios. Todos fizeram grandes serviços 

a Deus Nosso Senhor, administrando os sacramentos a todos, reduzindo 

milhares daqueles índios e baptizando a grande multidão deles com grande 

edificação de todos. E vendo-se os índios bem tratados pelos religiosos que só 

tratavam de sua salvação em o temporal, os defendiam dos opressores da 

servidão com o que os portugueses os costumam oprimir, quiseram muitos a 

sujeitar-se à Igreja e ao governo do Capitão Martim Soares, com os mais 

frades. Sua mulher, como pia e devota do muito âmbar que tinha por sair nas 

praias  daquela conquista […], de que os índios não faziam caso, como agora, 

depois que viram a estimação que faziam os portugueses, dele, ofereceu ao 

Custódio  tomasse o que quisesse, a que ele respondeu não tomaria nenhum. 

Disse ela, se quer para a edificação da Igreja levasse algum, a que ele 

respondeu que não havia melhor, nem mais honroso cheiro para a divina 

majestade, do que a santa pobreza, porque as drogas que buscavam naquelas 

tão remotas regiões eram almas para sacrificar a Deus Nosso Senhor.   

Capítulo 6º. Como o Custódio chegou ao Maranhão com os frades que se 

repartiram pelas aldeias à conversão dos Índios. 

 Partiu o custódio em caravelão a 30 de Julho, e aportaram à Ilha do 

Maranhão a 4 de Agosto - à Fortaleza de Capari onde estava Martim Calado 

Betencourt, Capitão - e não poderiam chegar, nem aportar o porto, se não viera 

em sua companhia um índio principal por nome Dom Luís, e seu filho Dom 

Cristóvão, de nação, por entre aquelas ilhas. Foram recebidos do Betencourt e 

mais portugueses com grande alegria, que logo avisou a cidade de S. Luís 

cabeça daquele Estado, e chegando a ela foram de todos festejados, e 

principalmente dos Índios que por eles esperavam para serem filhos de Deus 
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como eles dizem por meio daqueles […]. 

 Saíram em terra, e se agasalharam em umas casas que lhes mandou 

dar Gaspar de Sousa, Governador que era do Brasil. Saíu o índio Dom Luís do 

Pará e veio a este Reino, a indústria de Frei António de Merceana, que 

embarcando o Capitão-Mor com Baltasar Alvares Pestana para que o lançasse 

ao mar, lhe pediu o Capucho que o trouxesse ao Reino, e foi nele mui bem 

recebido e honrado dos governadores que então governavam. Houveram o 

hábito de Cristo para ele e seu filho, os quais pediram os religiosos Capuchos, 

informando dos muitos serviços que faziam a Deus Nosso Senhor e ao Pai, 

entre os seus naturais, e assim foram em companhia deles, o índio Dom Luís, 

com administração total para com os índios, encomendados ao Custódio Frei 

Cristóvão de Lisboa e aos mais religiosos como a seus padres espirituais. E em 

dia de Santo Sepulcro, tendo já a fábrica de uma igreja de pindoba, que é de 

folhas de palmeiras, feito um recolhimento, se não sumptuoso na fabrica, mui 

conforme aos filhos de Nosso Padre São  Francisco, porque estes eram os 

conventos que queria que seus filhos edificassem, disse-se a primeira missa, e 

ficaram com grande alegria de todos, e dos Religiosos do Carmo, e 

Companhia, que os receberam como irmãos e companheiros no trabalho da 

vinha do Senhor. 

 Logo todos juntos, consultaram em Capítulo que fosse o Irmão Frei 

António Calvário, língua geral, avisar todas as aldeias, em como vinham assistir 

em suas companhias para lhe administrarem os sacramentos e os industriarem 

na fé, o que em todas as aldeias foi mui festejado de todos os naturais, pelo 

bem que com eles esperavam ter. Eles e seus filhos na véspera do nosso 

Padre São Francisco preparados para solenizarem. Esta feita, a véspera 3 de 

Outubro, botou Frei Cristóvão de Lisboa o hábito a nove noviços, convém a 

saber, Frei Agostinho das Chagas, Frei Manuel de Jesus, Frei Diogo de S. 

Francisco, Frei Luís dos Mártires, Frei João da Cruz Leigo, Frei Francisco da 

Purificação, Frei Inácio dos Santos. Pregou o dia do nosso Pai, o Comissário 

do Carmo, Frei Francisco da Purificação. Depois de celebrada a festa, juntos 

todos os Religiosos, lhes fez uma prática, Frei Cristóvão de Lisboa em como os 

mandava para todas as aldeias administrar os sacramentos àqueles índios, e 

os defenderiam no temporal e espiritual. Botando-lhe a bênção, como nosso 

Padre fez aos primeiros filhos que mandou pelo mundo a pregar o Santo 

Evangelho, Frei João da Cruz Pregador, e Frei João das Chagas Leigo, lhe 

coube a Aldeia de Zuruparana dos Tupinambás, de que era principal Dom Luís; 
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na Aldeia de […], o Irmão Pregador Frei Manuel Baptista e Frei […] de Santo 

António, frade Leigo; nos Tapajaras, de que era principal o Mandirucu, e por 

outro nome se chama a Cristóvão. Em Tajacaratinga (?) o Irmão Frei António 

Calvário e Frei Domingo, frade Leigo. Este gentios se chama Igaruanas e era 

seu principal o Sacaratinga, por outro nome Diogo; na Aldeia de Munis pôs a 

Frei João da Piedade e Frei Simão, frade Leigo. Chamava-se este gentio 

Potiguás e era seu Principal o Maripirão, e por outro nome se chamava 

António. No Itapicurú, a Frei Luís da Assunção e Frei Jenipolo, frade Leigo. 

Este gentio se chamava Potiguás, e o principal dela se chamava Francisco de 

Albuquerque.  

      Nestas residências assistiam os religiosos com grande satisfação e serviço 

de Deus, e os visitava cada mês por cada uma das aldeias, de ir aos sertões a 

descer o gentio para virem à propagação da fé. Este negro em todas as 

guerras que os portugueses lhe deram foi sempre em companhia dos frades, 

como foi da batalha do Torego, na Batalha do Rio Filipe e na Batalha de 

Gurupá. Sempre nestas jornadas foram os religiosos por capelães em serviço 

de Deus e de Sua Majestade, sendo sempre os meios para se alcançarem as 

vitórias que naquelas partes houve no tempo de Francisco Coelho de Carvalho 

e de Jâcome Raimundo de Noronha, e de António Cavalcanti de Albuquerque e 

Luís de Magalhães, que todos estes, sendo governadores, fizeram guerra aos 

inimigos que naquelas partes vão continuamente, e não levavam nunca em sua 

companhia os portugueses senão frades de S. Francisco, como foi Frei Manuel 

Baptista, Frei Cristóvão de S. José, Frei Agostinho das Chagas, Frei Francisco 

do Rosário. Neste serviço, e entre os semelhantes, se ocuparam sempre os 

religiosos nestas conquistas, em serviço de Deus e de Sua Majestade. 

      Com assistência dos religiosos, nas aldeias resultaram muitos bens aos 

portugueses e aos naturais da terra, porque as visitavam estando enfermos, 

visitando-os com toda a caridade, e fazendo-os trabalhar e plantar suas roças 

com que lhes tinham de comer, e seus filhos, e os Portugueses lhes davam 

índios para plantarem suas roças. 

      No convento da cidade se criavam religiosos, e lhes dava lição na língua 

brasílica o Irmão Frei António Calvário, para que não faltassem nunca os 

ministérios dos sacramentos aos pobres índios, porque se moveram algumas 

coisas sobre a liberdade do gentio doméstico que nas aldeias estavam sujeito à 

obra e residência dos frades, conforme Sua Majestade os tinha enviado 

àquelas partes para o dito mister. 
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       O Capitão-Mor António Moniz Barreiros, que então governava aquela 

praça, determinou executar sua ambição para se servir deles, querendo ocupá-

los em seus interesses com capa de serviço de Sua Majestade. A esta ofensa 

se opuseram os frades, que não havia de ser senão o que Sua Majestade 

ordenava se dessem só para seu real serviço. Com estas e outras coisas que 

se moveram, determinou Frei Cristóvão de Lisboa, que era o Custódio, passar 

ao Brasil por terra, a praticar estas matérias ao Governador Francisco de 

Carvalho que estava em Pernambuco, opondo-se aos trabalhos os caminhos 

tão prolongados que havia de passar, só pela defesa e liberdade dos pobres 

naturais. E começou a caminhar com seu companheiro, Frei João da Cruz, 

Leigo, religioso de muita virtude, cujo corpo está no Pará inteiro.  

Capítulo 7°. Como o Custódio partiu para Pernambuco levando consigo dez 

brancos, e o que lhe sucedeu no caminho. 

      Pela liberdade dos índios se opôs o custódio a tão trabalhosa jornada, a 

andar mais de trezentas léguas por terra incógnita sem provimento. E a gente 

por onde havia de passar eram bárbaros indómitos, e outros que chamam de 

corso. Não têm casa, nem lugar certo, vivendo do que furtam aos outros. Os 

portugueses que iam em sua companhia se chamavam, o Capitão João Pereira 

Cárceres, João Saraiva, André Gonçalves, Agostinho Ferreira, Lopo da Cunha, 

Diogo de Pina, Domingos Pereira, André Furtado, António Cirgado, José 

Gonçalves, e mais trezentos índios de guerra e mais o Padre Capucho, João 

Correia, que era vigário da matriz, e foi atravessando o sertão do […], e 

passando muitas necessidades. Um dia sobre a manhã lhe deu um urro o 

gentio com tanto ímpeto e multidão de gentio, que escassamente puderam 

levar as armas, e logo lhe mataram dezoito pessoas e feriram aos demais dos 

brancos, e a Frei João lhe passaram uma mão com uma taquara que 

milagrosamente escapou, e salvando uma botija de pólvora que foi o remédio 

de todos porque o inimigo levou quanto traziam, e os mantimentos que cada 

qualquer trazia, ficando a providência divina. O que mais sentiam os religiosos 

era ver perecer à fome e sede as crianças e suas mães, as índias que sempre 

acompanham os maridos onde quer que vão. 

      Porquanto os inimigos os tinham metido em uma caiçara, resolveu-se o 

Custódio mandar ao Ceará a Martim Soares, despachou António Pereira com 

farinha, digo para lhe mandar algum socorro, partiu o companheiro com alguns 

daqueles índios. Sessenta léguas distava o Ceará, e logo Martim Soares 

despachou António Pereira com farinha, e uma pequena pipa de vinho, com 
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que se remediaram todos, que sem falta morreriam, principalmente o Custódio 

e muito do gentio com câmeras que lhe deu a todos de comerem macunã, que 

é uma fruta que nasce naqueles matos - refinada peçonha -, mas corrida de 

muitos dias na água e pisada se faz pão, e é sustento em tempo de 

necessidade. Com aquele socorro se esforçaram e chegaram ao Ceará de 

onde Martim Soares os festejou. Ali viu o Custódio o grande fruto que tinham 

feito naquela gentilidade os dois frades que tinham deixado, Frei Luís e Frei 

João. Todo aquele gentio estava baptizado, já com igrejas e ornamentos 

postos em grandes aldeias, do que receberam os principais grande gosto e 

alegria com a vinda do Custódio de que lhe renderam as graças dos bens que 

com ele tinham alcançado, assim para a alma como para o corpo. 

 Da povoação ao sertão catorze léguas, está uma légua muito grande 

que tem mais de duas léguas cheia de muito peixe e bom, e de seis em seis 

meses vai todo o gentio à matança deste peixe. Levam consigo religiosos, e lhe 

pediam lhe botasse uma benção para que tudo morresse, lançando juntamente 

uma erva que chamam timbó, que tem peçonha, e é coisa de maravilhar que 

todo aquele mar se cobre de peixe morto. E têm para si os naturais, que com a 

benção dos frades morre todo este peixe. Daqui se partiram ao Jarú que está 

distante desta lagoa sete léguas, e iam os religiosos a esta aldeia que tem 

muita quantidade de gente, pondo-lhe cruzes, pregando-lhe a fé, ensinando-lhe 

a política e os grandes bens que se tinham da aliança dos frades e dos 

brancos. É gente mui feroz, e mui guerreira. Baptizavam-lhe os filhos e lhos 

traziam consigo os frades para a povoação aonde seus pais e mais os vinham  

ver, com que se amigavam com os brancos, e se vieram a fazer domésticos à 

ordem do que lhes mandavam fazer. 

      Com estes serviços se ocuparam os religiosos naquela conquista, de que resultou 

tantas mil almas a Deus lavadas na água do baptismo, e juntamente com a conversão 

deste gentio ficou aquele povo seguro, o que não tinham dantes, quando os religiosos 

não tinham ido àquela praça. Trazia o gentio aos padres continuamente sal, que há 

muito naquelas partes, carnes, peixe, mel e frutas de que abunda aquela terra.  

     Nesta mesma ocasião chegou Francisco Coelho de Carvalho Governador-Geral 

daquele Estado, a quem o Custódio ia buscar e a tratar sobre as vexações a que os 

pobres dos índios faziam, e chegados ao Maranhão digo, e chegados ao Ceará, folgou 

ver o fruto que os religiosos tinham feito naquelas aldeias, rendendo-lhe as graças, e 

que de Deus e de Sua Majestade teriam pago (…).    

 

DOCUMENTO Nº 22 
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1627, Janeiro, 2, Maranhão (São Luís) – Carta de Frei Cristóvão de Lisboa 

a seu irmão Manuel Severim de Faria, chantre da Sé de Évora. 

B.N.P, Fundo Geral, Cx. 29, Nº 27 8. 

 

A meu irmão Manuel Severim de Faria 

     Da capitania do Ceará vos escrevi largamente, ainda que cheguei lá mais 

morto que vivo, e em três folhas de papel, vos relatei tudo o que me tinha 

sucedido e obrado. Agora, cedo, por via do Brasil, espero em Deus, mandar-

vos os recontros que os estrangeiros tiveram com os nossos no Pará, no estilo, 

pontualidade e verdade com que vou apontando todas as coisas destas partes. 

As perseguições e trabalhos que padecemos, as afrontas que levamos por 

serviço de Deus e de Sua Majestade são semelhantes às que levaram aqueles 

santos religiosos nossos que passaram às Índias, onde não só promulgaram a 

fé, mas foram principais instrumentos da permanência daquele Estado, mas 

faltam-nos os favores reais com que eles isto fizeram, que foram excessivos. 

Se estes nos não valerem, seremos cá de mui pouco fruto, como vereis pela 

carta que mando a El Rei e o portador leva, a qual podeis abrir se quiserdes, 

torná-la a fechar e entregar-lhe, se primeiro não tiverdes o treslado dela por via 

do Brasil, do estado destas conquistas e trabalho dos religiosos, vos 

certificareis, pelo portador que é religioso honrado e grave, assistente do Pará 

há muitos anos. Tudo o que lhe fizeres será muito bem empregado. Remeto a 

vós para o animares, aconselhares nos negócios, e para que lhe favoreçais 

pelas vias que puderes, os negócios que leva a seu cargo e para receber de 

vós as caridades com que sempre hospedais aos religiosos. Agora, só 

brevemente, retractarei o que me sucedeu na jornada que fiz do Ceará para cá. 

     Partimos a 15 de Agosto. Ao segundo dia tivemos um temporal tão rijo, que 

no convés da nossa embarcação entrou tanta água que fez nadar uma grande 

arca, e sem tocar no bordo, a levou o mar com duas pessoas que sobre ela 

estavam, e neste mesmo tempo assistia eu no convés, que era de noite que 

não trouxe outra camara. Ao quarto dia, trazendoo governador um patacho, 

que nadava em três palmos de água, vinha sempre de trás e nos levava diante, 

por receio dos baixios, a mandou a minha embarcação e a outra que 

demandavam doze palmos de água, a reconhecer lugar para surgir, porque era 
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 Já parcialmente publicado in A.B.N.R.J., Rio de Janeiro, 1905, Vol. 26, pp. 401-406. Leitura 

corrigida e global. 
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perto da noite. Ficou uma nos baixios, a Deus misericórdia, e nós por pouco 

escapamos deles, fazendo-se todos a volta do mar. E porque o nosso piloto, 

com o que eu lhe dizia que reconhecia a costa e sabia todas aquelas pontas, 

como quem as tinha andadas, não quis ir mais que uma légua ao mar, pelo 

decurso da noite, andando ele com a força dos ventos muito alterado e 

levantado. 

     Demos em uns baixios, onde estivemos de todo perdidos. Vínhamos 

noventa e tantas pessoas entre homens e mulheres. A grita (sic) de todos feria 

o céu. Eu não tinha parte, onde não estivessem pegadas em mim, pessoas, 

gritando por confissão, sem eu poder com a grita e mareios que me davam, 

entendê-los. O desacordo dos mais era grandíssimo, porque vim cá nestas 

partes aprender quão raras são as pessoas ornadas de esforço, chegadas ao 

perigo da morte, porque nem para se defender dela aos que a vêm diante, lhes 

fica ânimo. Foi-me necessário fazer acudir a bomba, alojar por minhas mãos e 

fazer alojar tudo o que podia. Caí no convés, pelos balanços da embarcação e 

deram-me dois mareios, com que foi milagre não ir ao mar. O frio era tão 

grande e eu andava tão ensopado em água, que cuidei de morrer. Muitos 

andavam nus, ordenando lançar-se em tábuas. Deu-se ordem a cortar-se o 

mastro e acudirmos alguns a não lançar a âncora no baixio. O piloto, que como 

covarde, queria antes ali escolher lugar de sua sepultura, que saindo nos 

pedaços da embarcação a praia, morrer pelejando como homem com os 

selvagens Tremenbezes que gritavam que nos haviam de comer a todos. 

     Certifiquei-lhe que nos podíamos muito bem defender, saindo com 

quaisquer armas que eu me obrigava, levá-los ao Maranhão por terra. Com isto 

lançámos âncora, trabalhámos chegar o mais que pudéssemos a terra. 

Favorecia-nos a maré que enchia. Safámos dos baixios, depois de estar quatro 

horas neles, sempre com a bomba na mão com a muita água que fazíamos em 

um lagamar, lançámos âncora. Pela manhã, nos vimos cercados todos de 

baixios, e quando o governador nadava por cima deles, que veio ali ter por sua 

derrota, fez sinal que o seguíssemos. Não tínhamos água nenhuma, porque a 

que tínhamos se arrombou na tormenta. Carecíamos de umas varas 

necessárias para a navegação. Estávamos abertos por muitas partes. E o que 

pior era, que não podíamos sair dali sem tocarmos e acabar de perdermos. 

Bradava em que cometêssemos a foz do rio que tínhamos diante, que conheci 

que era o Pará, mas não o grande, que é outro, e afirmava que a três tiros de 

mosquete, faríamos a aguada de cima da embarcação, para que a grande 
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corrente que traz este rio, resiste ao ímpeto da maré que tinha fundo de braça 

e meia, que tomaríamos as varas que nos faltavam, peixe e marisco, que o 

mantimento de conduto tinha [caído] ao mar, que as marés iam de lançante e 

ficavam os baixios menos perigosos para sair por eles. E que recolheríamos 

um homem que levado da corrente, fora à praia, lançando nos para que fosse a 

embarcação do governador, que na praia andavam muitos Tremenbezes que 

queriam vir à nossa embarcação, como mostraram, tentado-o várias vezes a 

nado, que por eles saberíamos os sucessos da outra embarcação que deu nos 

baixios, e do nosso homem. 

     E, contudo, era tão grande o medo que o piloto tinha, o governador, que fez 

grandes requerimentos para se partir desavisado de tudo, arriscando antes 

matar-nos a todos, que arriscar-se a ele, porque os homens que se fazem mais 

maus de servir, são melhor servidos, dizem que é isto razão de Estado e eu 

digo que de Maquiavel1. Enfim, inclinou-se o capitão ao que eu dizia, vendo o 

perigo da morte diante, fizemos aguada do modo que eu certifiquei, provemos 

do necessário. Tomámos o homem que esteve condenado à morte de água, 

mais sobre os baixios, nos deram neles três marés que cuidou o piloto de 

perder-se e dar à costa. 

     A todos mandou pegar muito bem, e eu por dar lugar à gente do mar para 

trabalhar, pegado com uma mão a uma corda, com outra tinha um relógio de 

sol pequeno, diante do piloto, para ver por onde navegava, porque a agulha se 

perdeu na tormenta. Veio um mar tão grande que me fez marrar (sic) com a 

cabeça em um pau. 

     Saindo destes perigos, nos ajuntámos, toda a frota, com menos dez 

pessoas que morreram no naufrágio: duas na nossa embarcação e oito em a 

que vinham dois padres da Companhia. Isto é o que há que contar. 

     Estimarei vos ache esta carta com muita saúde e toda a nossa família. Os 

tratados desta terra, vos mandei do Ceará. Agora pelo Brasil irão outros mais 

largos com cartas para o Duque e D. Duarte, e para os mais conhecidos, 

amigos e parentes. Esta carta há-de-vos ser dada muito tarde. E eu por ora 

não tenho tempo para ser larga.  

     E o principal intento com que a escrevo, é para patrocinares e 

encaminhares os negócios que o portador leva. Tratai de me mandarem 

suceder por me fazeres mercê. Tenho trabalhado, assas aproveitado pouco, no 

que toca aos índios, que é o principal intento de nossa vinda. Daqui por diante 
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poderei fazer menos, segundo as coisas se armam e a cobiça reina. 

Administrei os ofícios, que tive com a maior inteireza que pude, acomodando-

me ao que se esperava de meu hábito e a fraqueza dos sujeitos da terra. 

     De nenhuma coisa fui mais liberal que da vida, descanso e saúde, lidando 

sempre. Encontrámos trabalhos no que toca aos riscos da vida. Não tem cá 

Sua Majestade, soldado que tantas vezes visse a morte diante dos olhos. De 

Sua Majestade não quero nada, porque a paga espero de Deus. Só pretendo 

que, ou nos mande ir todos ou favoreça esta pequena grei, para que cá possa 

perseverar em seu serviço. O que cá faz Luís Figueira contra nós, como 

sempre costumou no Brasil, e aqui com mais soltura por ser prelado, o portador 

vo-lo relatará. O vosso livro me pareceu coisa divina, assim pela erudição, 

como pela excelência do estilo. Contudo, hei-de-vos fazer uma advertência, 

que em matéria de barras fora, desandar muito atento, não vos fiando muito de 

relações, porque as mais são falsas, principalmente as dos padres da 

Companhia, que têm alguns por granjearia, falar bem ou mal dos homens, 

segundo o pouco ou muito que correm com eles. Digo isto pelas duas cartas 

que lá me destes suas porque rara é a coisa que contém a verdade, sendo as 

mentiras tão claras e grandes liceat sic loqui, que as mais são conhecidas de 

qualquer homem que aqui chegasse, ainda que não estivesse naquele tempo, 

e eu tive muito escrúpulo de as ler, mais que uma vez a seus devotos, pelo 

grande escândalo que disso receberam. Dizeis no vosso livro que Manuel de 

Sousa me trouxe aqui, por ordem do governador, que não é tal, porque ficou lá, 

e daí foi para a Baía e agora veio com o governador. 

     Guerreiro, no seu livrinho que fez tudo o que diz da Baía, da traição, 

sucedeu às avessas, porque os nossos fugiram e deixaram as armas com tanto 

desacordo, cada um por sua parte, que no fim de duas léguas, somente se 

acharam juntos. Isto sabe toda a gente do Maranhão, que então foi lá com o 

governador. Nem os mesmos capitães negam a fugida dos estrangeiros, não 

morreu mais que um. Dos nossos, dois foram presos, outros dois e os mais 

fugiram. Aqui estão cativos dos holandeses naquela conjunção. E fugiram 

depois para nós, e contam também na mesma conformidade a história. Dizeis-

me que o governador rompeu o inimigo. Nunca tal se sonhou, nem a ele lhe 

passa pelo pensamento dizer tal, e confessa ele e todos, que nunca os viram e 

estiveram sempre cinco léguas, deles entrincheirados, com um rio no meio. 

Mandou uma bandeira, sendo avisado que saiam pela terra dentro. Esta 

bandeira se  atemorizou com um homem que viu morto e se desencontrou com 
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o inimigo e se veio sem fazer nada. E os inimigos e os índios quinharam e 

roubaram o engenho de António d´Albuquerque. Isto é o que conta o 

governador e todos os que com ele [sic]. Nem há outra coisa. Bem sei a pouca 

culpa que tendes, que como sois homem de muita verdade, julgais os outros 

por vós. Porém a verdade, da linha para cá raríssimamente se acha. Faço-vos 

esta advertência porque nenhuma coisa desacredita os livros de história como 

é uma narração ex-diâmetro, contrária à verdade. 

     Peço-vos, sobretudo que me encomendeis a Deus que me faça seu servo 

para que vos vejamos todos em glória. À nossa irmã e sobrinhos, lembranças. 

Deus vos guarde. Pará, 2º de Janeiro de 1627 da cidade de  S. Luís do 

Maranhão. De vosso cativo irmão,  

(a) Frei Cristóvão de Lisboa. 

 

 

DOCUMENTO Nº 23 

1627, Janeiro, 20, Maranhão (Casa de Santo António) – Carta de Frei 

Cristóvão de Lisboa a seu irmão o Chantre Manuel Severim de Faria. 

B.N.P., Fundo Geral Ms. 29, Nº 28 9. 

 

Para meu irmão 

     Do Ceará vos escrevi largamente, depois de chegar aqui por Índias de 

Castela, mas porque estas cartas têm muito que correr, primeiro que cheguem 

às vossas mãos, e porque o alívio que tenho é escrever-vos, faço esta pelo 

Brasil, e por três vias. E como as cartas são tantas, e as mais por minha mão 

escritas, e eu estou mal disposto, serei nesta mais breve do que quisera. 

     Não vos faço menção do que passei, porque estas vão em companhia das 

d‟El Rei, em que, em suma, digo o necessário para coligirdes o quanto cá 

passo e faço. Mas crede-me que só por milagre sou vivo, não só porque vi a 

morte diante dos olhos muitas vezes, nos perigos em que animosamente me 

pus pelo serviço de Deus e de Sua Majestade, mas principalmente pelas 

aflições, moléstias e cuidados que me dão as exorbitâncias e excessos destas 

gentes, porque são maiores estes perseguidores que a Igreja cá tem, que os 

hereges no levante, nem os Turcos em toda a Ásia. E não basta sofrer, nem 
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dissimular grandes ofensas de Deus, senão que querem que os ajudeis nelas, 

que mintais, que jureis falso, e senão, são logo, nossos inimigos capitais. 

     As cartas d‟El Rei, pelo que já vejo, são necessárias irem na forma em que 

vão. Não se lhes pode diminuir nem uma palavra. Se vos parecer, passe uma 

destas vias das três que vão, a Dom Diogo de Castro que está em Castela e 

vái aberta para que ele a veja, e por sua ordem se dê, se alguma coisa destas 

não encontra os termos que no mundo ocorrem. 

     Eu, depois que vos escrevi do Ceará, me embarquei, tive um cruel 

naufrágio, dando em uns baixios, de noite, com grã tormenta. Vínhamos cento 

e tantas pessoas, todos me cercaram para confissão, os mareos que me 

davam e a grita que a gente fazia me não dava lugar a entender pessoa 

alguma, mas deu-me Deus ânimo para acudir, alijar e fazer alijar o que nos 

empachava, ainda que isto me houvera de causar a morte, porque cá, por 

vezes no convés, e houvera de ir ao mar com as ondas que me davam. Cortou-

se o mastro, cresceu a maré, ficámos em nado, e ao outro dia nos vimos 

cercados de baixios, sem ter água para beber porque se arrombou tudo. 

     Quis Deus dar-me conhecimento da terra, levei a embarcação um tiro de 

falcão por um rio acima, onde fizemos aguada de cima da embarcação. 

Tomámos a água que ela fazia, porque abriu na tormenta e daí a dois dias, 

porque as marés iam de lançante passámos por entre os baixios. Viemos ao 

Peréa, aonde nos juntamos com a frota. Em toda houve que contar e que 

chorar sucessos da tormenta passada. Fico agora no Maranhão, bem 

avelhentado com os trabalhos corporais e, principalmente com os da alma, 

porque até o pasto do sacramento nos falta, porque o vinho que El Rei manda 

dar para as missas, o não dão seus ministros, nem a terra tem algum, tão 

miserável está. 

     Já vos escrevi que não houve coisa que tanto me contentasse como o 

vosso livro, assim pela erudição, como pela excelência do estilo. Contudo, 

quero-vos fazer uma advertência, que é que vos não fieis de relações que vão 

da barra a fora, porque quase todas são alheias de toda a verdade, porque da 

linha para cá, rara é a pessoa que a trate. Meto nesta carta também os Padres 

da Companhia, que tem por granjearia informar bem ou mal das pessoas. 

     E assim, o livro do Guerreiro, no que toca à Baia, da traição, se opõem ex-

diâmetro a ela. Aqueles capitães não esperaram mais que a primeira carrega. 

Com morte de três soldados, fugiram tão desordenadamente que foram 
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largando as partes. E é isto coisa mui clara e evidente que ninguém duvida, 

nem os mesmos capitães dizem outra coisa. 

     Dizeis-me que o nosso governador rompeu o inimigo. Ele confessa que não 

foi tal, nem o viu. Cinco léguas esteve com um rio pelo meio. Mandou António 

de Albuquerque, em demanda de uns holandeses que lhe diziam, entravam 

pela terra dentro a furtar gado, e os nossos se embaraçaram tanto com um 

homem morto que acharam, que tomaram outro caminho muito diferente, sem 

especularem o rasto do caminho que o inimigo levava. Mandaram pedir socorro 

por uma padre da Companhia que aqui está, e o governador lho não mandou, 

antes disse que estava arrependido deles irem e que os mandava buscar. Com 

isto se deu lugar ao inimigo ir ao engenho de António de Albuquerque, queimá-

lo, roubá-lo e matar alguma gente que achou. Isto é só o que se passou, e o 

que confessa o mesmo governador, e todos com ele. 

     As duas cartas que me deste dos padres da Companhia não tem palavra 

que contenha a verdade, sendo algumas tão alheias do certo, que basta chegar 

um homem a estas partes para as alcançar. Li-as aqui para um certo passo 

que me era necessário, por escrúpulo de consciência, não as ler mais a 

ninguém. Dizeis no vosso livro que o governador mandou Manuel de Sousa 

comigo no barco e ele ficou lá, e daí foi para a Baía, e agora veio uma 

embarcação com ela. O certo é que como dizeis a verdade é a alma da 

história, e desacredita muito qualquer coisa destas, porque daqui inferem o 

mais. 

     Fiai-vos só das informações que de cá vos mandar, porque sou mui cioso 

do crédito. Com esta vos mando os recontros que tiveram os nossos com os 

estrangeiros que estavam no Gurupá. E tirei o caderno dos que vou fazendo, 

da história destas partes. Não me fica original mais que as relações escritas e 

ouvidas. O estilo limareis vós lá, que eu não tive tempo para isso, e guardai-

mo. Este original vai mais ajustado com a verdade, não digo mais que as 

necessárias para a história, calando o mais e dizendo o menos. 

     Vai também a relação de tudo o que fiz com outra desta conquista, e da do 

Pará, e dos índios dela. Nesta podeis acrescentar alguma coisa do grande fruto 

que se faz neles, que nisso vou diminuto. De tudo escolhei o que vos parecer 

para mandardes ao Duque e a D. Duarte. 

     Porém estes papeis vão só por uma via, porque sou pessoa ocupadíssima, 

não tenho quem me treslade. Meu companheiro assaz faz em escrever o que 

escreve. Mando também as amostras de todos os paus e das cabaças que é a 



 155 

baixela dos índios do Pará, uma cortiça, de um pão que cheira. Se vos parecer 

mandar alguma coisa a estes dois senhores na forma em que vão, o fazei, 

porque com isto me parece, cumpro com a obrigação de lhe mandar as coisas 

da terra.  

     O tratado das aves, plantas, peixes e animais ando apurando e 

concertando. E vai isto debuxado também, e não se pode arriscar porque já 

não o hei-de poder tornar a reformar. 

     As cartas, que escrevo a estes dois senhores, vão de modo que tudo o que 

lhe mandares acerca das relações, parece que as acompanha. E vão duas 

cartas assinadas em branco para escreveres a estes senhores ou a algum 

outro em meu nome. 

     Frei Vicente, frade da nossa Custódia do Brasil me mandou dizer que 

escrevia a história do Brasil. Foi tão honrado que me mandou, pedir alguma 

coisa das que cá fizemos para as enxerir nela, e mandei-lhe a relação de 

todas, e agora quatro milagres autênticos, pelo que devo à Ordem, e pelo que 

ambos devemos à nossa família, estimarei que se faça menção de nós e que 

assim lho escrevais, e eu lhe escrevo que vós o estimareis muito, para onde 

basta escrever-se que sou frade pobre, no que toca à família, não fica de 

proveito algum a comemoração que de mim se fizer. Se não tocarem na 

família, de que sou, para que com isto os que nos sucederem, nela se animem 

a servir a Deus e a seus principais. E em nenhumas destas pretensões tenho 

vaidade alguma, e só zelo me move, que não me lembra mais que a morte que 

trago mui diante dos olhos, e que sei que não há-de tardar muito. Mas meus 

intentos são bons e não encontram estes pensamentos, pelo que vós os deveis 

com efeito, favorecer. 

     Se acaso me não tem vindo sucessor, mande-me a encomenda que vos 

mandei pedir, juntamente uma pouca de massa de pirolas de gera de galeno, 

com a receita e materiais de que se faz, para que eu cá as componha, porque 

são muito boas para os olhos e não abalam a natureza. Essa terra é péssima 

para a vista, e eu ando mal tratado dos olhos. 

     Nesta terra tenho já feito um mosteiro com dois dormitórios e todas as 

oficinas necessárias, telhado, e sobrado, paredes, porém de taipa, feitas entre 

esteios de pau, porém, rebocados e caiados. A cerca, por uma parte acerca o 

mar, pela outra, tenho uma horta muito boa com duas fontes muito curiosas e 

muita árvore de espinho. Contudo, estamos em suma miséria de coisas de 

Portugal, não tendo hábitos, nem cobertas, nem umas mezinhas, nem 
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guardanapos para nos alimpar. E o pior de tudo, não termos vinho para 

dizermos missas. Eu sinto mais que todos estas pobrezas, porque, como 

prelado, sinto a falta de todos. Em me vindo sucessor, determino partir-me 

logo, ainda que seja por Índias. 

     É jornada de quinze dias, e daí passar na frota, a Sevilha para me 

assegurar de ladrões que são infinitos.  

     À minha irmã, escrevo e o fiz do Ceará. Deus vos guarde. Desta casa de 

Santo António do Maranhão em 20 de Janeiro de 1627 anos. 

     Encomendo-vos muito nosso sobrinho Gaspar de Faria que representa a 

nossa família e em quem se há-de perpetuar além de que merece todo o favor 

e a vida. 

O vosso cativo irmão 

(a) Frei Cristóvão de Lisboa 

 

     Na nossa Ordem se faz a quinta parte das crónicas. Seria acertado, por 

honra de Deus e da nossa Província, evite ser desusado escritor, de que 

sabereis por via dos Observantes. E fugires a que na crónica venha o que cá 

fiz, para o que vos vão os milagres autênticos, que o mais, basta mandares a 

narração que eu vos mandei, tirando de tudo que vos parecer e assaz 

autorizada vai, pois a mando a El Rei. 

     Cá há este só mosteiro, no Pará uma aldeia com um recolhimento. Curam 

os religiosos esta, e visitam muitas outras, e de ordinário uma que está a 

quatro léguas. Aqui curam todas as aldeias, tirando uma que a visitamos. Não 

assistimos nela por falta de frades, os quais nesta custódia são vinte. 

     O maior pregador que cá temos é Luís Figueira, Padre da Companhia, e já o 

foi dos nossos frades no Brasil. Aqui me tem feito contra os que tenho, tantos 

conluios, que nem soldado usa de tais desaforos. Perdoei-lhe tudo, e passado 

quarenta e um dias atrás, já o vi ter feito coisas indignas de repetirem-se. 

     Vão umas contas e sinete para ver, e uma pele de tigre pequeno, e as 

capelas que os índios usam nas festas. 

 

(a)Frei Cristóvão de Lisboa 

 

DOCUMENTO Nº 24 
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1627, Março, 22, Lisboa – Traslado da Provisão de 22 de Março de 1584 

em que o monarca (Filipe I de Portugal) concede à Província de Santo 

António as ordinárias para a Casa de Pernambuco. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n..  

 

     Súmula (no verso): Traslado da Provisão em que Sua Majestade nos faz 

esmola das ordinárias. 

 

     Diz o Síndico de São Francisco nesta capital de Pernambuco que a ele é 

necessário o maço 1, nº 2, Carta de El Rei Felipe I ao Provincial da Ordem de 

São Francisco da Província de Santo António, para que ponha em execução o 

Breve que alcançou, que tira aos religiosos privilégios e isenções particulares, 

e que o número dos Mestres seja o que determina a Província, e nela se não 

exceda, escrita a 22 de Março de 1627. 

    [Nota: dêem-lhe o traslado que se pede]. 

 

                Traslado que se pede. 

     Eu, El-Rei, faço saber os que este Alvará virem que, havendo respeito ao 

que o Padre frei Belchior de Santa Maria, da Ordem de São Francisco da 

Província de Santo António, me diz na petição atrás escrita, e ir ora ao Brasil 

com outros frades para residir na terra e fazer mosteiro de Capuchos, hei por 

bem e me praz de lhe fazer esmola por ordinárias, que eles tenham e hajam de 

minha fazenda cada um ano, um quarto de farinha para os hóstias e um quarto 

de azeite para as lâmpadas, duas arrobas de cera para os ofícios divinos, uma 

pipa de vinho para as missas, e lhe será tudo pago na Alfândega de 

Pernambuco, pela mão do Almoxarife, ou receber da dita Alfândega que ora é 

e ao diante for, e lho pague as ditas coisas em cada um ano aos ditos frades 

por este Alvará geral, sem mais outra provisão, os quais começarão a vencer a 

nove dias do mês de Outubro deste ano presente de Quinhentos e Oitenta e 

Quatro em diante, em que dela se fizer mercê, como dito é, pelo traslado dele, 

que será registado no Livro das Despesas pelo Escrivão da Fazenda, digo, de 

seu cargo, e conhecimento dos outros padres, e o senhorio (...), e mando aos 

contratadores que lho levem em conta o que digo, e despesa que nisso montar, 

e este hei por bem que valha e tenha força e vigor como se fosse carta feita em 

meu nome, por mim assinada e passada pela minha Chancelaria, posto que 

por ela não passa sem embargo da ordenação do Segundo Livro, Título 20,  
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que o contrário dispõem. João de Torres o fez em Lisboa, a doze de Novembro 

de mil e quinhentos e oitenta e quatro. Diogo Velho o fez escrever. Rei. E eu, 

António da Rocha, Escrivão, o escrevi. António da Rocha. A qual provisão eu, 

António da Rocha, fiz trasladar neste livro novo, e o passei aqui por no outro 

livro não caberem as verbas que fica registado a fl. 174. Em Almada, a três de 

Setembro de mil quinhentos e noventa e seis Anos. António da Rocha. 

Concertado por mim, Escrivão, António da Rocha, o qual traslado de provisão e 

eu, Manuel Mendes de Vasconcelos, Escrivão da Fazenda de Sua Majestade 

desta Capitania de Pernambuco, aqui fiz trasladar no Livro Novo dos Registos 

das Provisões Eclesiásticas, e certifico que no dito livro, a folhas 85 verso, está 

outra provisão com ordem de Sua Majestade, que faz a própria mercê por 

esmola ao Convento da dita ordem da vila de Gurupi, e com o dito livro tudo 

concertei, a que me reporto. Em Olinda, de Março vinte de Seiscentos e onze. 

 

(a) Manuel Mendes de Vasconcelos 

      primeira via 

      N: traslado com o Livro Novo 

(a)  Manuel Mendes de Vasconcelos 

 

 

DOCUMENTO Nº 25 

1627, Março, 22, Madrid – Carta de Filipe III de Portugal ao Provincial de 

Santo António para que ponha em execução o Breve que retira aos 

religiosos privilégios e isenções particulares, e onde determina que o 

número de mestres seja o estipulado pela Província. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n.  

 

     [Súmula no verso]: Maço 1, nº 2. Carta de El Rei Felipe IV ao Provincial da 

Ordem de São Francisco da Província de Santo António para que ponha em 

execução o Breve que alcançou que tira aos religiosos privilégios e isenções 

particulares, e que o número dos mestres seja o que determina a Província e 

nela se não exceda, escrita a 22 de Março de 1627. 

     Provincial de São Francisco da Província de Santo António, eu El-Rei vos 

envio muito saudar. Havendo entendido que as religiões descaíam da 

observância, e com muita pressa se iam relaxando, o que nascia da 
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diversidade de privilégios e isenções com que os religiosos em muitas coisas 

se eximiam da vida comum, defendendo-se contra a obediência e sujeição 

devida a seus prelados, que era causa de os embaraçar e impedir-lhes o 

governo, e desejando seu remédio, pedi a Sua Santidade mandasse revogar 

geralmente semelhantes privilégios e isenções para dar vigor aos institutos 

com uns e sua observância e a governo dos superiores, e Sua Santidade 

houve por bem de o conceder assim por seu Breve, cuja cópia autêntica se vos 

envia com esta, e encomendo-vos, que pondo-a em execução, hajais desde 

logo por revogados os seus privilégios, e livre deles governeis vossos súbditos 

pelas leis comuns de vossa religião, com pressuposto de que, havendo-se 

tirado o impedimento que padecia o governo, se houver de aqui em diante 

desordens, se atribuirá à negligência dos que governam, e se na execução do 

Breve houver alguma contradição, ou para o fim que se pretendeu for em 

alguma coisa necessário meu amparo e favor, mo avisareis para que se vos dê 

prontamente.  

     E porque também tenho entendido que muitos religiosos, a título de 

Mestres, gozam dos privilégios concedidos aos que o são, sem concorrer neles 

as qualidades dos Estatutos, e excedendo do número que permitem, de que 

procedem outras desigualdades e inconvenientes que pede a mesma 

reformação, que a contida no Breve, vos encarrego muito os reduzais à 

observância da vossa Regra e Instituto, sem permitir mais que aqueles que 

deve haver em cada Província, sem dispensa alguma no número nem nas 

qualidades, e porque folgareis de entender o efeito de tudo o referido, me ireis 

dando conta de sua execução, remetendo a resposta a mãos de Francisco de 

Lucena, do meu Conselho e meu Secretário de Estado. Escrita em Madrid, a 

22 de Março de 1627. 

 (a) Rei 

     (à margem: Para o Provincial da Província de Santo António) 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 26 

1629, Maio, 31, (Lisboa?) – Traslado de uma petição dos padres  

Arrábidos e de Xabregas contra a Província de Santo António por esta 

querer levantar novo convento em Carnide. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 13 10. 

 

     [À margem: Despacho] 

 Veja-se no Desembargo do Paço. 

 Consulte-se o que parecer. 

      Lisboa, 31 de Maio de 1629. 

      Dizem os provinciais da Ordem do Padre São Francisco, e os que o tem 

sido, e os definidores actuais abaixo assinados, assim da Província de 

Xabregas como da Província da Arrábida, que os padres da Província de Santo 

António desta cidade de Lisboa pretendem fazer um novo convento na casa da 

enfermaria no distrito de Nossa Senhora da Luz de cuja fundação há-de 

resultar claro prejuízo. 

     Primeiramente à Província, etc. 

 

 

DOCUMENTO Nº 27 

[S.d.], [S.l] (pós-1629) – Cópia das razões para os embargos que se hão-

de pôr a qualquer Breve passado a instância da Província da Arrábida de 

Portugal para efeito da fundação dos novos Conventos de Condeixa ou 

Ribeira de Monfalim, lugar das Chãs. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 3. 

 

(…) 

. Que outrossim, conforme o direito das constituições apostólicas, que a seu 

tempo se apontaram, não se pode edificar convento em lugar algum, em 

prejuízo dos outros mosteiros circunvizinhos, e sempre as licenças que para 

isso se derem entender com a condição se delas não resultar prejuízo a 

terceiros (…). 

. Que para avisar os grandes inconvenientes que resultam da multiplicação de 

conventos que se sustentam de esmolas, escreveu o Sumo Pontífice Paulo V, 

núncio presidente do capítulo geral da Ordem de Nosso Padre São Francisco 

celebrado em Toledo ano 1606 encomendando-lhe muito que com todo o 

cuidado tratasse do remédio, e para este efeito revogou no dito capítulo um 

                                            
10

 O documento nº 14 deste maço é um traslado deste e são importantes para se entenderem 
as grandes polémicas que envolveram as várias ordens na altura da edificação de conventos e 
hospícios, e pelas distâncias que deveriam manter entre si para não colidirem com a questão 
da mendicância, e que se estendeu a todos os espaços do antigo império colonial. Este 
pequeno excerto fica como testemunho documental dessa problemática complexa. 
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estatuto antigo que para capítulo geral reservaria a licença de edificar novos 

conventos, de que, pela distância e pouco conhecimento resultavam 

inconvenientes grandes dando-se às províncias licença plenária para que como 

mais vizinhos com maduro conselho dispusessem nesta matéria o que melhor 

segundo lhe parecesse, e não é justo que, o que se deu por remédio para 

atalhar inconvenientes sirva de instrumento para os admitir, como sucede nas 

fundações que intentam os embargados, nem é maduro conselho multiplicar 

conventos com prejuízo de outros. 

. Que o fazer novos conventos de religiosos da Ordem de São Francisco onde 

pedem outros se não podem sustentar sem grandes saídas, em notável 

distraimento, e por os tais religiosos em perigo extremo de se relaxarem e 

perderem a perfeita observância da sua regra como afirmaram os padres da 

mesma Ordem juntos em o capítulo geral alegado. 

. Que com os Estatutos Gerais de Barcelos reconhecidos e aprovados em 

muitos capítulos e congregações gerais da Ordem, e particularmente em uma 

que se celebrou em Segóvia no ano 1629 se ordena e manda que nenhum 

convento da Ordem de Nosso Padre São Francisco, principalmente desta 

família Cismontana se levante de novo, sendo em prejuízo de algum antigo, e 

que, com essa condição se concedeu às províncias licenças e poder para 

receberem e edificarem conventos, o que não observam os embargados 

fazendo conventos em (…). 

. E que, segundo as leis da mesma religião, os religiosos dela devem deixar os 

conventos em que comodamente e sem distraimento (?) grande se não podem 

sustentar, e, portanto, fazendo-se conventos de reformados em Condeixa, e 

Lugar da Chã serão constrangidos os dos conventos dos embargantes a deixá-

los, pois se não podem comodamente sem distraimento e saídas grandes 

sustentar, o que se deve permitir e menos intentar. 

. Que em outros estatutos da mesma Ordem feitos em um capítulo geral de 

Roma confirmados por Urbano VIII, e insertos em um breve seu que começa 

“In Supremo Apostolatus Solio” se ordena que, para conservar a paz entre os 

religiosos da mesma religião, os reformados não possam pedir esmola nos 

distritos dos conventos da Observância, sem licença expressa do prelado da 

mesma Observância, como nem os padres da Observância nos distritos dos 

conventos dos reformados sem licença de seu prelado. 

 E fazendo-se convento dos Padres Arrábidos, que são reformados em 

Condeixa e Lugar de Chã ficam pedindo nos distritos do Convento de São 
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Francisco da Ponte e São Francisco de Alenquer, Santo António de Varatojo, 

que são da Observância contra a vontade de seu prelado. 

. Que segundo a determinação do Concílio Tridentino, Ses. 25, Cap. 3 não 

podem em um convento das que vivem de esmolas estar mais religiosos que 

aqueles que comodamente se podem sustentar das esmolas costumadas, e 

que por decretos apostólicos de Gregório XV e Urbano VIII, e outros, está 

determinado que nenhum convento se levante de novo, nem se dê de licença 

para isso sem constar que no tal convento se podem sustentar comodamente 

doze religiosos das esmolas costumadas. 

. Que o Convento de Monserrate da Ordem de São Bento tem um privilégio 

concedido por Clemente VIII em um breve junto que começa Cum plura pietatis 

et claritatis opera, para que nenhum convento de Mendicantes se levante três 

léguas de redor sem consentimento e licença expressa do prelado do 

convento, e deste privilégio gozam todos e quais quer conventos dos 

Medicantes embargantes, e os embargados fundando os seus conventos 

quebram o tal privilégio, o que não se deve permitir. 

. Querendo os religiosos embargantes da Província de Santo António fazer um 

convento ou enfermaria no termo de Lisboa para a parte de Nossa Senhora da 

Luz em o lugar de Carnide, os padres embargantes da Província da Arrábida 

juntos com os de Xabregas da Província do Algarve lhe impediram, alegando a 

Sua Majestade para o prejuízo que resultava aos conventos de Loures, São 

José e Xabregas, que naquele distrito pediam suas esmolas, sendo que, de 

Loures dista perto de duas léguas, e o de São José mais de uma. 2º Que fazer 

novo convento onde outros pediam era ocasião grande e particular opressão 

aos fiéis, que não podem dar tantas esmolas, e dar ocasião aos religiosos para 

que, não achando cómodas esmolas, sejam constrangidos a recorrer a 

remédios não conformes a seu estado. 3º A determinação do Concílio 

Tridentino e a constituição de Clemente VIII in supra alegadas. 4º Que o intento 

do Concílio e Pontífice era atalhar à multidão dos religiosos e conventos que 

pedem o tiatim, que com a multidão fazem, prejuízo uns aos outros das 

moléstias aos fiéis, e vem ser quase dispêndio do hábito religiosos, as quais  

razões e constituições não militam menos em o caso presente, mas sim, pois é 

certo que os povos hoje estão mais oprimidos que no outro tempo, e o termo 

de Lisboa para a parte de Nossa Senhora da Luz mais rico que os arredores de 

Condeixa e os do Lugar da Chã. E, sobre tudo, a determinação do Concílio e a 

determinação de Clemente VIII estão hoje confirmadas e renovadas por outros 
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Sumos Pontífices como de seus breves consta. E é justo que os 

inconvenientes que eles acharam para os outros os achem para si também. 

. Que tendo os religiosos Recolectos da Província dos Algarves um convento 

principiado em o qual assistiam já alguns religiosos em comunidade, dizendo 

suas missas e fazendo os mais exercícios espirituais, com as licenças 

ordinárias junto ao Lugar de Oeiras, légua e meia do Convento de São José 

dos Padres Arrábidos, estes, por demanda, os fizeram lançar fora, e não é 

justo que algum queira para os outros o que não quisera para si, ou queira para 

si o que não quer para os outros. 

. Que tendo também os mesmos religiosos Arrábidos licenças dos Arcebispos 

de Lisboa para fazerem conventos em a dita cidade, e estando em uma ermida 

e casas com campainha, vieram com embargos os religiosos das três 

províncias de Portugal, Algarves e Santo António, alegando o prejuízo que se 

lhes fazia, e que não foram chamados nem ouvidos na forma do breve de 

Clemente VIII, e que, com as mesmas razões lhe intentam aos embargados 

impedido a sua fundação, e com efeito, na Relação Eclesiástica da mesma 

cidade de Lisboa se deu licença por nula, aos embargados foram condenados 

em as custas e se saíram da ermida e se recolheram aos seus conventos. 

. Que na mesma conformidade se deu sentença no capítulo geral da Ordem 

contra os padres embargados para que não se faça um convento com prejuízo 

contra a vontade dos religiosos das outras províncias, a qual sentença 

confirmou Sua Santidade, pelo que não só, por direito e constituições 

apostólicas está o caso presente determinado, mas também por multiplicadas 

sentenças, exemplos e em diversos tribunais decidido com exemplo a favor dos 

embargantes. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 28 

1631, Junho, 15, (Viana do Castelo ?) –  Testamento de Dona Luísa 

Correia, padroeira do Convento de Santo António de Viana da Foz do 

Lima (Viana do Castelo). 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 7. 
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     (D. Luísa Correia) ordena aos seus testamenteiros que não façam nenhuma 

obra sem o consentimento do Guardião do Convento de Santo António de 

Viana da Foz do Lima. 

     (Deixa um rol de tudo , fazendas e móveis) nesse rol ponho tudo o que eu e 

o meu marido tínhamos assim de ouro e prata como roupas e armações. Esse 

rol está inserido neste meu testamento assinado ao pé dele o Padre Frei Bento 

meu confessor que eu peço o assine por mim porque não sei assinar 11.  

     (…) Deixo esmola para ser enterrada na capela-mor do Convento de Viana, 

junto do corpo de seu marido. O corpo amortalhado no hábito de São Francisco 

será acompanhado pelos irmãos da Misericórdia, … pois sou irmã e mulher de 

irmão 12. 

    (…) A parte da herança específica para os seus parentes; o destino a dar 

aos sete escravos que possuía, a saber, Basílio, Domingos, Marta, Afonsa, 

Domingas. 

     (…) Nenhum deixo forro porque os criei em minha casa e não lhes quero 

fazer esse mal porque ser-lhes-ia necessário depois serem ladrões ou pedintes 

e deixando-os a tão bons senhores serão sempre providos do necessário. 

    (…)  (Relação e descrição de todo o ouro e prata da casa: salvas, jarros, 

garrafas, castiçais, galhetas, pratos, talheres, relicários, jóias, móveis e roupas: 

reposteiros, quadros, panos (dosseis de Portugal) (…) contador da China, 

lanternas de latão de Índia, contador com 6 gavetas marchetadas de marfim, 

cobertores de veludo, etc.). 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 29 

[1631], [Lisboa] – Petição do procurador da Coroa para se confirmarem as 

licenças que tiveram os Arrábidos para fundar os conventos  de 

Verderena e de Boa Viagem, com a condição de extinguirem os de Palhais 

e de Santa Catarina, e como mantiveram as quatro casas, não cumprindo 

                                            
11

 Fez um testamento em conjunto com o marido Gaspar da Costa Rego, de que agora anula a 

parte que tratava dos seus bens por ter sido ameaçada pelo marido, conforme podem 

testemunhar Frei Bento de São Jorge e Frei Manuel. 

  
12

 Deixa dinheiro para obras no convento, para missas, velas, etc. 
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a obrigação de respeitarem as distâncias legais entre os conventos 

mendicantes. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 15. 

 

    Dizem o procurador da Coroa que Vossa Majestade lhe mandou dar vista, e 

aos provinciais de Santo António e São Francisco, ordens mendicantes, da 

petição e licença que, por ela, empetraram o Provincial e padres da Arrábida, 

sub-repticiamente, para edificarem de novo nesta cidade, outro mosteiro, além 

dos dezanove que tem neste Arcebispado, e nove deles, pouco mais de légua 

ao redor da cidade, e três em menos de meia légua, Santa Catarina, São José 

e Boa Viagem, sem se meter entre eles vizinho algum, causa que nenhuma 

religião intentou neste Reino, além da residência e enfermaria, que já tem no 

Hospital com todas as oficinas necessárias, que se não referia a Vossa 

Majestade, e em lugar destas, e mais razões ofereceram, eles suplicantes, e os 

provinciais, uma petição e memorial que o mesmo Provincial e padre da 

Arrábida deram a Vossa Majestade contra outra enfermaria que os padres de 

Santo António queriam fazer em Nossa Senhora da Luz em que os ditos 

padres da Arrábida alegam os notáveis prejuízos que se seguem com 

semelhante edificação da nova casa de Mendicantes, na opressão do povo, 

insuportável, no prejuízo das outras religiões mendicantes, o vilipêndio que se 

segue do muito número de mosteiros sem limite, e a relaxação da religião com 

o número e larguezas da cidade, em que todos querem vir edificar com a 

proibição dos santos padres Paulo e Clemente, além de ser quebra 13 de seu 

instituto e estatutos que proíbem terem casa nenhuma em cidade nem vila 

como não tem até agora, e começaram pela residência e enfermaria do 

hospital, e agora querem fundir nova casa para os provinciais e padres virem 

descansar do rigor da religião sem [ ] até agora com a largueza e regalo da 

cidade em relaxação dela contra seu instituto, e porque, com pretexto da nossa 

casa e obras, se ficam os provinciais com nome de presidentes nas casas [ ] 

com o antecessor do padre Provincial em Santa Catarina, dizendo que não é 

guardião, senão presidente, e o mesmo terão fundando-se esta casa, ficando 

por presidente, e não guardião, e sempre mandando e tratando de si, e não do 

grâvame do povo, nem relaxação de tão santa religião contra tudo o que 

alegaram na petição. 

                                            
13 

“Quebrantamento” no original. 
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 Ora constou pela informação dos ditos provinciais que os ditos padres 

da Arrábida pediram anos atrás a Vossa Majestade licença para mudarem o 

Mosteiro de Santa Catarina, derrubando-o, e em cautela edificaram o da Boa 

Viagem, e reedificaram o antigo ficando com ambos. 

 E pela mesma maneira pediram licença para mudarem o Mosteiro de 

Palhais derrubando as oficinas, e assim se lhes concedeu, e deificaram o da 

Verderena e reedificaram o de Palhais, ficando com quatro em lugar de dois, e 

agora, além da residência do Hospital, calando tudo, impretaram esta licença 

sub-repticiamente, e ele suplicante pediu que, para responder se mandasse 

exibir as ditas licenças com as ditas cláusulas e cautelas para tudo [  ] a Vossa 

Majestade, e sem elas não poder Vossa Majestade ser bem informado, e se lha 

não tem, se [  ] a se lhe dar cópia das ditas licenças, e querem que se informe 

sem elas, e se consulte. 

     Pede a Vossa Majestade mande que se exibam as ditas licenças com que 

se edificaram os quatro mosteiros com a dita cautela para Vossa Majestade ser 

inteirada como, em lugar de reduzirem os quatro ou dois, sub-repticiamente 

querem ao dito fim, edificar a nova casa, por não poder ir consulta a Vossa 

Majestade sem a compreensão de tudo o que têm pretendido, e que, sem se 

lhe dar cópia das ditas licenças e levarem na Mesa do Paço, se não consulte, 

nem suba ao governo, e se peçam por ele, e se lhe dê vista. 

E Rogo Mercê 

(a) Tomé Pinheiro da Veiga 

 [Despacho :] O Corregedor Afonso Coelho faça ao Provincial da Arrábida a 

notificação que pede o procurador da Coroa, e apresentando-lhe os papéis de 

que se trata, os enviará a esta mesa. 

A 16 de Agosto de 1631. 

     Não quiseram até agora os padres mostrá-las e pediu licença para copiar ou 

um Corregedor tomar tal adiante. 

 

Senhor, 

     O Corregedor Afonso Botelho me deu vista e notificou o despacho de Vossa 

Majestade dado na petição que ofereceu o procurador da Coroa, e 

respondendo ao particular das licenças que pede se lhe exibam com que se 

fundaram as casa de Verderena. 

 Digo que os Capuchos da Arrábida não temos cartório, porque não 

temos de que o fazer, e as licenças não são necessárias mais que para 
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começar o edifício, e depois de feito, a piedade de Vossa Majestade o 

conserva, e nunca nisto houve contradição, antes favor público e assistência 

dos vice-reis, e governadores, e prelados, e de que agora se trata não pende 

dos outros mosteiros, que são coisas diversas. 

     E se não responde ao demais de que se trata nesta petição, porque Vossa 

Majestade nos fará mercê mandar vista de todos os papéis e se satisfará a 

tudo. 

     Seja Vossa Majestade servida haver por satisfeito o requerimento do 

procurador da Coroa sobre as licenças, e que se dê vista do mais para se 

responder e se dar a Vossa Majestade verdadeira informação. 

E.R.M. e Justiça 

(a) Frei Fernando de Santa Maria 

Ministro Provincial 

Haja vista do procurador da Coroa ao 1º de Setembro de 1631. 

 

     Não satisfaz o padre Provincial a ordem de Vossa Majestade que o 

corregedor lhe deu por despacho do governo e Tribunal do Paço pedindo-lhe 

as licenças que tem para edificarem os mosteiros da Boa Viagem e Verderena 

para onde se mudaram [  ] o de Santa Catarina e Palhais, que não cumpriram, 

antes reedificaram sub-repticiamente, ficando com quatro, ao que o padre 

Provincial não quis satisfazer nem responder do restante, senão em cautela, 

dizendo que os Capuchos da Arrábida não têm cartório, porque não têm de que 

o fazer, e pelos despachos não se lhes pede cartório, pedem-se-lhes as 

provisões de Vossa Majestade que, e não diz nem pode dizer que as não têm, 

e não é este o modo, lhaneza e singeleza com que o Reverendo Padre [ ] 

modesta e santa religião costuma satisfazer a ordem de Vossa Majestade e em 

seu nome dada. 

     Deve dar cópia das ditas provisões para Vossa Majestade ser informado, e 

senão, de reduzir a forma das licenças a dois, ou fazer mais outros mosteiros 

sem Vossa Majestade ter informação do que tem precedido, porque, não sendo 

conveniente para Vossa Majestade e sua piedade e clemência não são 

necessárias traças nem [ ] senão, toda a singeleza, pois Vossa Majestade 

sendo justos, lhes dá licenças e mantimentos, e diga que a Capucha da 

Arrábida tem as suas regras e bulas de Sua Santidade, e os indultos e suas 

actas e estatutos e escrituras de sua fundação, e de suas obrigações, tudo 

muito perfeito. 
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     E em este cartório tem as duas provisões pedidas que se hão-de exibir. E 

os padres têm pelos estatutos gerais, obrigação de ter este cartório no título do 

arquivo do convento, que diz o seguinte sobre os papéis, há-de haver nele o 

livro dos noviços e professos e suas informações e inventário de tudo o que há 

na sacristia e oficinas do convento, o número de frades que há-de haver no 

convento e tem os privilégios e sentenças e os títulos do padroado do 

convento, e escrituras de sua fundação, e tem a memória das missas e 

sufrágios que há de obrigação. Este é o cartório que o estatuto geral manda 

ter, e que é impossível que falte em nenhuma ordem de São Francisco, nem 

em outra e nesta arca onde estão estes indultos e fundação estão estas 

provisões. 

     Deve o corregedor dizer que as busque e dê, ou cópia, porque nem diz em 

sua resposta que as não tem, nem pode dizer nem ter as ditas casas sem elas, 

e informe o corregedor com a resposta que der. E quando não quiserem 

requererei o que cumprir, e se tiraram. 

     Ou por testemunhas, e necessariamente, há-de ser informada Vossa 

Majestade na consulta com estas causas que peço que vão a Vossa 

Majestade. 

[assinatura ilegível] 

 

 

DOCUMENTO Nº 30 

1633, Dezembro, 24, Baía – Traslado do título e provisão da ordinária do 

Convento de Santo António da Paraíba. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 7 

 

     O Reverendo Padre Guardião Frei Francisco de Santo António, que por se 

pedir na Baía o título e provisão por onde Sua Majestade fez mercê à Santa 

Casa desta cidade da ordinária que lhe pagaram sempre, a qual se perdeu com 

a entrada do inimigo holandês quando ocupou aquela cidade, e para efeito de 

haver a sua ordinária se lhe fez mercê o Governador Geral Diogo Luís de 

Oliveira passar provisão para se ir continuando com seu pagamento, 

conquanto que dentro de dois anos mandem vir a provisão do Livro dos 

Registos de Lisboa e do Livro das Mercês e Chancelaria, e para isso é 

necessário o traslado da provisão por vias, reconhecendo o escrivão que lhes 

der, o sinal da provisão do dito Governador Geral. 
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     Pede a Vossa Mercê lhe mande dar o traslado por três vias, na forma que 

pede. E Roga Mercê. 

     [Dê-se-lhe como pede, 24 de Dezembro 633]. 

Traslado do que pede 

     Diogo Luís de Oliveira do Conselho de Guerra Supremo de Sua Majestade e 

seu Governador e Capitão Geral deste Estado do Brasil faço saber ao 

Provedor-Mor da Fazenda deste Estado que o Reverendo Padre Guardião do 

Convento de Santo António da Paraíba me fez petição, dizendo que, havendo-

lhe Sua Majestade feito mercê da ordinária que costumam levar na folha, e ora 

os oficiais da Fazenda lha hão-de mandar lançar por não apresentar provisão 

da mercê, que não aparece, pedindo-me lhe mandasse fazer pagamento e dar 

tempo para trazerem do Reino a dita provisão. 

     E visto a necessidade do requerimento da Carta de Sua Majestade, e visto 

querer socorrer com  a mercê que lhe fez, o que notoriamente constam por se 

haver lançado na folha sempre, e terem particular notícia dos ministros da 

Fazenda que, outrossim, pela mesma ocasião, mandou ao dito Provedor-Mor 

da Fazenda, lhe mande lançar na folha a dita ordinária, assim e da mesma 

maneira que costumavam levá-la os ditos religiosos, sem embargo de não 

darem fiança, e o Reverendo Padre Guardião mandará ver a provisão da 

mercê em tempo de dois anos dentro dos quais se lhe fará seu pagamento na 

forma costumada. Esta provisão se registará no Livro dos Registos da Fazenda 

e se cumprirá como nela se contém. 

 Dada na Baía, sob meu sinal e selo das minhas armas, aos dezasseis 

dias do mês de Março de mil seiscentos e trinta e três anos. Eu, António 

Camelo, Secretário deste Estado, o fiz, por mandado de Sua Senhoria, Diogo 

Luís de Oliveira. Por onde Vossa Mercê faz mercê ao Reverendo Padre 

Guardião do Convento de São Francisco da cidade filipeia, capitania da 

Paraíba, para que se lhe pague a sua ordinária na forma costumada. Fica 

registada a provisão atrás no Livro da Fazenda de Sua Majestade desta 

Capitania da Baía, a fls. 222 em 5 de Abril de 1633. [Rubricas]  

     Recebi a própria 

O Presidente 

(a) Frei Francisco de Santo André 

  

 

DOCUMENTO Nº 31 
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1635, Setembro, 18-19, Cruz de la Merced (Salamanca) – Inquirição sobre 

a ida do Custódio do Maranhão (Frei Cristóvão de Lisboa) a Espanha, sem 

licença dos seus superiores. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Mç. 7, macete 7. 

 

     Entre el Brasil e las Indias de Castilla, se fundó, por orden de los prelados 

de la religión de San Francisco, una custodia a la cual, y debajo de cuya 

instrucción, estaban entregues los indios de aquella provincia a que llaman 

Marañon. En ella sucedieron algunos casos y se introducirán abusos muy en 

perjuicio de los Indios e contra lo bien de sus animas, impondose contra ellos 

algunas tiranías, de manera que ni tiempo suficiente les daban para ser 

doctrinados en la fe. Demás de captivar a muchos, injustisimamente, a esto se 

juntó el padecer los religiosos que defendían los indios, como tenían obligación, 

grandes trabajos, y llegó el negocio a términos que hubiera (?) un tal 

extraordinario exceso e rompimiento echo por unos seglares, que cuasi no tubo 

semejante en el mundo, como fue cercar el convento de noche, sin orden ni 

voz de la justicia, y le apedrearon, diciendo palabras injuriosas,  e intentando 

escalarle, de que resultó el tirar una escopeta y matar un religioso que estaba 

dentro. E esto por haberse acogido al dicho convento un religioso de la Orden 

de S. Agustín huindo del mal tratamiento que le intentaba hacer cierta persona 

poderosa. De estos usos e excesos, aun que se esperaba remedio de Su 

Majestad, ninguna llegó, así por ser la distancia muy larga como por cogeren 

las cartas. 

     En este tiempo, el Custodio de la dicha custodia había acabado el tiempo de 

su oficio, e el que le sucedió estaba absente de aquella tierra cerca de 

trecientas leguas. En el medio de estas leguas estaban los enemigos 

Holandeses e así mal podía haber recurso al dicho Custodio, y los trabajos 

sobredichos necesitaban de remedio porque el que ocasionaba todos estos 

males era el mismo gobernador, que, por estar lejos, no tenía quien le fuese a 

la mano. E así el guardián de lo dicho convento ordenó que dicho Custodio, 

que había acabado su oficio, viniese a España a dar cuenta a su Comisario 

General, para que se remediase estas cosas con Su Majestad. E esto se lo 

mandó en virtud de santa obediencia. No obstante esto, hay en la dicha religión 

un estatuto en que manda que los guardianes ordinarios no puedan dar licencia 

a sus súbditos para ir fuera del distrito de su guardianía, si no es por esto, ha 

de haber licencia del Provincial o de lo Custodio, donde no ha Provincial. 
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     Preguntase se el dicho Guardián o el dicho Custodio incurrieron en alguna 

culpa o pena e el dicho Comisario absento que le (…) directamente al 

Comisario General, que es la suprema cabeza de la religión, e atento que no 

había recurso al Custodio e al Provincial de Portugal, a cual está sujeta aquella 

Custodia, estaba mil y tantas leguas apartado de la dicha tierra, e era persona 

sospechosa por ser cuñado del dicho gobernador contra lo cual se venían a ser 

las quejas. 

     Preguntase más se el dicho guardián, estando en el aquel aperto sin tener 

fácil recurso al Custodio, podía, sin incurrir in alguna pena, (…) por culpas 

legítimas a algunos religiosos, al Provincial de Portugal, para que se 

presentasen delante el como a legítimo superior y les ordenase casa onde 

bibir. 

     Preguntase últimamente se acaso el Provincial de Portugal, por tener el 

deudo dicho con el Gobernador, avisase al Guardián que no quitase de allí al 

dicho Custodio (…) había acabado, si, no obstante esto aviso, el Provincial 

podía quitar el dicho Custodio al Comisario General como a superior cabeza 

para haber remedio a los dichos males. 

     [Respuesta:] A la primera pregunta, por cosa indubitable, que ni el Guardián, 

ni el religioso que vino a España incurrieron pena alguna del estatuto, que 

restringe la facultad a los guardianes para no dar licencia a los religiosos más 

que para salir al distrito de su guardianía, aun que el estatuto ponga al que así 

sale la pena de apóstata. La razón es clara. Lo primero, porque el dicho 

religioso enviado por el guardián vino al Comisario General, derecho que es la 

 cabeza de la religión para remedio de los gravámenes que padecían en 

aquella tierra. E es cosa constante que el religioso que va a su legítimo 

superior para le levar gravamen, aun que seya echo a el y sin licencia del 

prelado inferior, no es apóstata, ni aun incurre pena alguna de fugitivo. 

     Así lo resuelve el Compendio de Manuel Rodrigues, Resolución II, nº 3 (…),  

Navarro Bald e otros, en el mismo lugar alegados. Lo segundo, porque la 

dificultad del recurso al Custodio que estaba distante del Marañon, de 

trecientas leguas e al Provincial de Portugal, que estaba más de mil e 

quinientas, demás de ser persona sospechosa por tener deudo con el 

gobernador, contra el cual se venía, y la apretura de los que allí estaban 

oprimidos, era bastante para hacer este caso irregular, y para impetrar que la 

prohibición en que incurre el religioso sin licencia del Custodio o Provincial no 

se entiende, e en el aviso se entiende haber licencia interpretativa. E esto, aun 
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de derecho natural, lo otro porque en caso de duda, el súbdito tiene obligación 

de obedecer al mandato del superior legítimo, e así habiendo duda se el 

Guardián en las dichas circunstancias podía dar la tal licencia, interviniendo 

precepto suyo de obediencia, tenía obligación  dicho religioso de obedecerle. A 

lo menos esto era lo más seguro en conciencia. 

     A la segunda pregunta digo que el guardián, que estaba en aquel aperto, 

podía con causas legitimas y justas enviar algunos religiosos a su Provincial, 

visto no haber tiempo para avisarse de estas causas, por estar tan distante, y 

ser las dichas causas legitimas en conciencia, e aun en el foro exterior, y tales 

que el Provincial sabiéndolas, prudentemente juzgaría ser conveniente el que 

los tales religiosos saliesen de aquel lugar. 

     A la tercera pregunta digo que atento venir el dicho Custodio al Comisario 

General, que es superior al Provincial, y que el Provincial tenía deudo con el 

gobernador, contra quien venía justificadamente, aun que el Provincial hubiese 

mandado que el dicho Custodio no se viniese del Marañon adonde estaba, 

podía ir y ser enviado por el Guardián al Comisario General, por ser superior al 

Provincial, y más, no habiendo de pasar por la Provincia de Portugal, sino por 

las Indias de Castilla, que a el no están sujetas, e ir a negocios que 

necesitaban tanto de remedio. Esso es mi parecer, salvo mejor juicio. En este 

Colegio de La Vera Cruz de la Merced, a 18 de Setiembre de 1635. 

a)  Frei Hernando de León 

 

     La resolución de los Padres Maestros es muy cierta en derecho. Porque la 

distancia de los lugares, e cuando concurren causas y casos extraordinarios, 

nunca estos se deberán de regular por las leéis ordinarias. // E así juzgo que lo  

que se propone en estas tres dudas no se debe de juzgar por los estatutos y 

leéis ordinarias, cuanto más que el súbdito, sin ninguna licencia, puede muy 

bien recorrer a su superior por causas de remover los gravámenes que se le 

traían, e esto todo corre llanamente en ambos fueros, así interior como exterior. 

E lo firmo en Salamanca, Setiembre 19 de 635. 

(a) Desembargador  Fernando Arias 

Catedrático de Vísperas de Cánones 

 

     Supuesta la verdad de la narrativa, no es caso este que se debe regular por 

los estatutos ordinarios. Y al guardián le venia la necesidad de pedir remedio  a 

tales extorsiones – e al súbdito la obediencia que fue justa en esta acción, y no 



 173 

se le puede oponer que no debía obedecer sabiendo el estatuto referido, 

porque la mente de la ley o estatuto  es procurar no aya dolo o culpa en su 

trasgresión – e no la hubo en este caso, estando tan distantes los superiores 

que habían de dar licencia, continuándose en ese tiempo los excesos que se 

procuraban remediar y, finalmente, el haberse acudido sin dilación a su 

Provincial el Padre Comisario General, y dándole queja de ese negocio, y 

ponderando las causas por que no se pudo aguardar – quita-se del escrúpulo.     

      E este religioso, antes merece se le estime este cuidado y trabajo – que 

nota de esta acción – e hará muy mal y contra conciencia tener asomo de 

hacerle en esta parte extorsión e he poderse amonestar en procurar poner 

remedio a lo que vino, pues conforme a sus relaciones e (…) tan digno de  

remedio y de servicio de Nuestro Señor. 

      En Salamanca, Septiembre, 19, 1635 

(a) Desembargador Paulo de Magueda 

 

DOCUMENTO Nº 32 

1635, Dezembro, [sem dia], Coimbra (Colégio de São Bento) – Parecer 

sobre o uso de licença concedida ao Custódio do Maranhão (Frei 

Cristóvão de Lisboa) para regressar ao Reino.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Mç. 7, macete 7 14. 

 

      Pergunta 

     Um religioso de Santo António que estava no Maranhão, ao qual foi 

mandado por Custódio por três anos, e acabados estes de seu ofício, esteve lá 

outros muitos mais, até que alcançou licença do Irmão Eleitor passado para se 

vir para o Reino, e por virtude dela se partiu. Neste meio tempo acabou o dito 

Eleitor o seu ofício………………………………………………………………….  

     Pergunta-se se pode o dito religioso usar da dita licença e ir caminhando 

com ela até onde lhe foi concedida, sem embargo de haver já no Reino outro 

Eleitor. Resposta: 

     Sou de parecer que o dito religioso tuta conscientia pode usar da dita 

licença que o sobredito Irmão Eleitor lhe concedeu, pois foi passada auctoritate 

apostolica, como do teor dela consta. O fundamento se pode tomar de 

Silvestre Delegatus, nº 7, aonde diz que dispositio facta sub nomine dignitatis 

                                            
14

 Leitura inédita dos excertos em latim pelo Rev. Padre Henrique Pinto Rema, O.F.M., a quem 

agradecemos penhoradamente. 
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non perit morte disponentis, e para isso alega o Capítulo De gratia etc., de 

Reservatis in 6º, aonde se diz que a graça que o Papa concede ad 

beneplacitum Papae expirat morte Papae; contudo, se a conceder, ad 

beneplacitum Sedis Apostolicae non expirat. E a razão que dá é que Sedes 

Apostolica non moritur, proindeque gratia facta ad beneplacitum illius perpetuo 

durat usque dum ab alio legitimo superiore revocetur plane. No nosso caso, o 

Ilustríssimo Irmão Eleitor passou a dita licença auctoritate apostolica. Cum 

Sedes Apostolica non moritur nec morietur, non expirabit producta licentia, licet 

officium illius expiret. 

     E assim vale e pode usar da dita licença até onde lhe foi concedida, e até 

lhe ser recusada pelo Irmão Eleitor novamente a este Reino mandado, e com 

dobrada razão, se dela começou a usar ainda no tempo em que o Irmão Eleitor 

que a concedeu neste Reino estava. 

     Confirmam por testemunho: 1º que causa individualis delegata ab aliquo  

Legato Papae potest prosequi et ad finem de dues (?) si erat iam incepta cum 

expiravit officium praedicti legati, nam radices iam egerat iurisdictio in 

subdelegato per inceptionem actionum judicialium, ut probat glossa, Cap. Pr.  

     Confirmam 2º, ab absurdo, porque do contrário se seguiria, que dando o 

Irmão Eleitor licença a um religioso para da Índia ou Brasil se vir para Portugal, 

se no meio do mar sucedesse que seu ofício tinha expirado, seguir-se-ia, como 

digo,  que etc.  

   Pelo que, ou seja, de um ou de outro modo, sempre o dito religioso pode usar 

da dita licença. Isto me parece. 

     Coimbra, em o Colégio de São Bento, Dezembro de (em branco) de 1635. 

     (aa) Isto me parece. Sub cens.  Dr. Frei Leão de São Tomás. 

     Sou do mesmo parecer pelos fundamentos doutissimamente alegados, que 

o consulente acima aponta.  

     Em o Colégio de São Bento. Sub cens. D. Frei Paulo da Natividade. 

     Sou do mesmo parecer pelos sobreditos fundamentos. No Colégio de São 

Bento de Coimbra. Sub cens. O Doctor Frei Luís Pereira. 

 

 

DOCUMENTO Nº 33 

1637, Fevereiro, 7, Gurupá – Relação dos Frades de São Francisco de 

Quito sobre a descida do Rio Amazonas. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1. 
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     Dizemos nós, os Padres da Ordem de São Francisco de Quito e mais 

soldados assinados, que é verdade que em 28 de maio de 1636, saímos da 

cidade de Quito, com ordem de Nosso Padre Frei Pedro Bezerra, nosso 

Ministro Provincial da cidade de Quito, a tratar de reduzir aos índios 

habitadores do Rio das Amazonas. 

     E saindo da dita cidade com trinta soldados para nossa guarda, dados pela 

audiência real de Quito, viemos 170 léguas pelo Grão Rio abaixo, donde 

demos com uma grande cidade de índios, nome Encabelados, aos quais 

ensinamos ao consentimento de nossa santa fé, até que como gente sem ela, 

se acharam contra nós, tomando as armas, em que nos mataram ao capitão e 

retirando-nos ao porto, nos metemos os dois padres com seis soldados numa 

canoa, e os mais se tornaram para Quito. 

     Lançámo-nos pelo rio abaixo com intento ( ), provinciais de Índias para 

reduzir a nossa santa fé, os quais achámos em quantidade que, por falta de 

língua não fizemos fruto, e vendo-nos remotos, donde saímos, nos 

precipitámos pelo Gran Rio abaixo, passando por diversidade de índios, de 

onde, por milagre de Deus, chegámos à Fortaleza do Gurupá, aonde assistia 

por capitão por Sua Majestade, João Pereira de Cáceres, e por todo este Grã 

Rio não achamos coisa que possa impedir a que não seja navegável este rio 

com fragatas e embarcações de pouco porte, o que tudo juramos pelas ordens 

que temos e pelos juramentos dos Santos Evangelhos. 7 de Fevereiro de 1637. 

(aa) Frei Andrés de Toledo 

Frei Domingo Garcia 

Miguel del Godo 

Francisco Sanches 

Francisco Garcia 

Luís Álvares 

 

 

DOCUMENTO Nº 34 

1637, Maio, 23, S.l. – Consulta a D. Filipe II pelo Governador do Maranhão 

Raimundo de Noronha relativa às viagens de missionários idos de Quito 

pelo rio Amazonas. 

A.H.U., Maranhão, Cx.1. 
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     (...) Pelo mês de Fevereiro passado, chegaram à capitania do Pará seis 

homens castelhanos com dois frades leigos da Ordem de São Francisco, e daí 

foram ao Estado do Maranhão, dois leigos e os dois frades, a dar-lhe razão da 

jornada que fizeram pelo Rio de São Francisco de Quito, saindo da mesma 

cidade com outros frades e mais soldados em busca de uns gentios de que 

tinha notícia haver no mesmo rio.  

     (...) Que o estado em que ficou aquele governo depois da morte de 

Francisco Coelho de Carvalho, governador que foi, é miserável, porque como 

ele tratou sempre de tirar muitos mil cruzados, como é certo que tirou mais de 

duzentos mil que por via das Índias embarcou, foi isto muito à custa dos 

brancos e índios daquele estado pelas moléstias e vexações que ele e seu filho 

Feliciano Coelho usaram com todos os moradores, de modo que ficou a terra 

muito falta de moradores, porque quando ele foi a entrar neste governo, havia 

nele seis aldeias de índios, entre esta Ilha do Maranhão e a terra firme de 

Tapuitapera e todos estavam prósperas de gente, donde havia perto de dois 

mil frecheiros, e hoje em todas elas não haverá quinhentos.  

     Que a causa principal da falta desta gente, procedeu do dito governo tirar os 

Padres de Santo António das aldeias que Vossa Majestade por provisão sua 

lhe tinha dadas, as quais eles administravam com muita caridade e sem 

interesse nenhum, mas como entrou a grande cobiça do dito governador, não 

podendo os padres suportar suas insolências, as largaram e se recolheram ao 

seu Convento de Santo António, aonde o dito governador os perseguiu e seu 

filho Feliciano Coelho, de que procedeu matarem a um frade, dentro do mesmo 

convento, de noite, com uma espingarda, indo muita gente entrando-lhe por 

sua cerca e cercando-lhe o convento e igreja, com grande escândalo de todo 

este povo que todos clamavam justiça. 

     (...) O Rio das Amazonas que até à cidade de Quito, até onde é todo 

navegável, conforme tem sabido por dois religiosos leigos da Ordem de São 

Francisco que por ele abaixo, desde a cidade de Quito, com seis castelhanos 

mais, vieram navegando em canoa, até que vieram dar na capitania do Pará, e 

dali vieram os dois frades, com dois castelhanos àquela cidade do Maranhão, 

cabeça daquele Estado, a dar-lhe conta de tudo o que acharam no decurso da 

viagem e do gentio que no rio acharam, e de tudo mandaram fazer um auto por 

onde consta tudo o que eles dizem, o qual com esta relação a Vossa 

Majestade. E um dos frades que chamam Frei André de Toledo, de quem 
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Vossa Majestade se mandaria informar das mais particularidades e 

conveniências que há neste rio do serviço de Vossa Majestade. 

     E que se tem entendido, conforme a figura do rio que também envia a 

Vossa Majestade (...). E onde faz cinco graus e meio, fica a cidade de Cusco, 

setenta léguas caminhando ao sul por terra, por onde parece que será fácil 

navegar para aqui a prata até à fortaleza do Pará com muita segurança, assim 

dos tempos como dos inimigos, de onde pode chegar em menos de dois meses 

de navegação pelos rios e do Pará na frota, pode ir a Sevilha em quarenta dias. 

     E que para mais certeza da navegação deste rio, e para que querendo-se 

Vossa Majestade servir dele haja pessoas práticas, assim de índios como de 

brancos, determina de o mandar navegar até à dita cidade de Quito, fazendo 

pazes com o gentio, para que hão-de ir línguas que os entendam e homens 

práticos, para que com dádivas e bom tratamento os tragam à obediência de 

Vossa Majestade. E há-de ir na mesma companhia um religioso de missa da 

mesma Ordem dos Capuchos de São Francisco cuja fama tem chegado até 

aos mais remotos gentios destas conquistas e os amam e respeitam muito por 

suas virtudes e caridades que com eles usam. E depois de assim descoberto o 

dito rio e navegação, dele mandava, se busque no mais estreito, um sítio onde 

possam fazer um forte (...) em modo que não possa ir o inimigo pelo dito rio, o 

que ele não poderá fazer em nenhuma maneira, tendo nós, de nossa parte o 

gentio, que é o fundamento mais principal que tenho, fazer pazes e amizades 

com eles, com brevidade, antes que tenham prática com os ditos inimigos 

estrangeiros, com que os possam perturbar e trazer à sua amizade com 

dádivas de machados e foices e velórios, espelhos e prentes que eles lhe 

costumam dar com mão larga, e os índios estimam tanto estas coisas que por 

elas fazem tudo o que os estrangeiros querem. 

     (...) E que para o aumento destas conquistas e quietação do gentio, é muito 

necessário irem frades Capuchos, porque no tempo em que Vossa Majestade 

os mandou, e eles assistiram nas aldeias, foram elas em muito aumento. E 

depois que eles as largaram pelas causas sobreditas e o Custódio se veio para 

o Reino, ficaram muito diminuídas, e os frades se vieram também, uns para 

este Reino e outros para Pernambuco, de modo que não há hoje mais que três 

padres sacerdotes e dois leigos e um corista (...). 

 

DOCUMENTO Nº 35 
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1637, Outubro, 14, Lisboa - Aprovação da relíquia e dente do Glorioso 

Santo António que está neste Convento do mesmo Santo em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 5, macete 3. 

 

     Digo eu, Dona Luiza Pereira, mulher que fui de Dom Pedro de Souza 

Capitão de Sofala e de Dom Diogo Lobo, Capitão de Malaca, que o Padre Frei 

Bernardo de Ataíde, religioso professo da Ordem do glorioso São Bernardo e 

Geral que foi em ela em este Reino de Portugal, me deu por relíquia de grande 

estima (e com grande encarecimento de palavras, dizendo que me dava as 

meninas de seus olhos) um dente do bem aventurado Santo António, por saber 

quam devota sua eu era. O qual dente trazia ele dito Padre ao pescoço em 

uma âmbula de cristal metido em uma bolsinha, e tudo assim junto me deu, e 

eu o recebi e aceitei, e o trouxe comigo alguns anos com grande fé e devoção, 

assim pela muita que tenho a este santo, como por me ser dado pelo dito 

religioso, pessoa tão grave e autorizada e reverenciada, como merece, a dei 

aos Padres Capuchos de Santo António desta cidade de Lisboa, pedindo-lhe a 

tenham em grande veneração, confiando em Deus nosso Senhor, que pelos 

merecimentos do seu santo faça por esta sua relíquia grandes bens e milagres 

aos seus devotos fiéis cristãos, e para que conste em todo o tempo, de como 

foi dada esta relíquia por quem acima digo, e como eu a dei aos ditos padres, 

fiz este, por mim assinado, e por Margarida de Barros minha criada, que 

presente foi a tudo do acima dito, o que afirmo por toda a verdade e pela 

salvação da minha alma, em fé do qual o selei com o sinete de minhas armas.     

     Hoje, 14 de Outubro de 1636. 

(aa) Dona Luiza Pereira 

Margarida de Barros 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 36 

1638, Julho, 25, Lisboa – Cópia de Alvará com força de lei sobre a 

administração das Aldeias do Grão-Pará e Maranhão. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1. 

 

     Eu El Rei faço saber aos que este alvará virem, que havendo respeito ao 

que me representou por parte de Luís Figueira, religioso da Companhia de 
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Jesus, e quanto convinha ao serviço de Deus e meu, mandar acudir ao bem da 

gentilidade das terras do Maranhão, Grão-Pará e Rio das Amazonas, assim no 

tocante ao espiritual, como no temporal, para aumento da santa fé católica 

daquele Estado, e salvação das almas dos fiéis, que é o principal fim que me 

move a continuar nas conquistas de meus Reinos e senhorios, e ao governo e 

administração da justiça e político daquele Estado. Hei por bem que nele haja 

um administrador da justiça e governo eclesiástico que tenho o poder 

episcopal, mando e jurisdição que têm os administradores eclesiásticos de 

Pernambuco e Rio de Janeiro, de que se lhe passarão as ordens e provisões 

que tem os sobreditos pelos tribunais a que pertence, e residirá o dito 

administrador na Cidade de S. Luís, cabeça daquele Estado, aonde está o 

governador, e pela boa informação que tenho dos serviços que no Estado do 

Brasil e mais conquistas fazem a Deus Nosso Senhor na conversão das almas, 

os padres da Companhia de Jesus, hei por bem que o dito administrador 

eclesiástico seja o que for superior da casa que tem na dita cidade de São 

Luís, enquanto houver por bem e não mandar o contrário, ficando eu da virtude 

e zelo dos padres da Companhia que sempre elegeram para prelado e superior 

daquela casa, pessoa de tanta virtude, letras, entendimento, prudência e 

exemplo de vida, que possa cumprir com as obrigações de tão grande cargo. E 

nesta parte, hei por descarregada minha consciência na eleição dos ditos 

padres e pessoa que para ele elegerem, o qual administrador haverá duzentos 

mil reis de seu mantimento, e em cada um ano, consignados nos dízimos 

daquele Estado, pagos em dinheiro e fazendas, na forma que se costumam 

fazer os pagamentos da Fazenda Real do dito Estado, para o que se lhe 

passarão também as provisões necessárias (...). 

     E porque a experiência tem mostrado que, entregando-se a administração 

das aldeias dos índios daquelas partes a pessoas seculares, é ocasião de se 

lhes dar mau tratamento, cativando uns e servindo-se de outros sem lhe 

pagarem, e fazem-se lhe outras vexações contra o serviço de Deus e meu, 

com que desamparam as aldeias e se acolhem ao sertão, sendo nesta matéria 

proposta por algumas vezes pelos moradores mais zelosos do Estado do 

Brasil, resolvi que para a conversão das aldeias, assim no espiritual, como no 

temporal, convinha que os administradores delas fossem também religiosos da 

Companhia, hei por bem que no Estado do Maranhão tenham os ditos 

religiosos administração das aldeias dos índios e por encarregado aos ditos 

padres, que nomeiem por administradores das ditas aldeias, religiosos velhos e 
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de virtude conhecida por assim convir ao serviço de Deus e crédito da religião. 

E o governador daquele Estado repartirá os lugares onde hão-de estar as 

aldeias e residências dos índios e os administradores terão particular cuidado 

de mandarem os índios, quando por parte do governador lhe for ordenado para 

meu serviço ou dos moradores daquele Estado sem repararem em se lhes 

pagar seus salários, antes ou depois, e ao governador hei por encarregado que 

lhes faça pagar seu serviço com muita pontualidade para que acudam com a 

mesma, todas as vezes que forem chamados. E a cada um destes 

administradores e companheiros que se ocuparem na dita administração, se 

dará praça de soldado arcabuzeiro à custa da minha Fazenda (...) com 

declaração que os ditos padres não poderão adquirir bens nenhuns sem 

licença minha, conforme leis deste Reino, e este meu alvará se cumprirá 

inteiramente, sem dúvida alguma, como se fosse carta feita em meu nome e 

passada pela minha chancelaria, posto que por ela não passe. Lisboa, 25 de 

Julho de 1638. 

 

 

DOCUMENTO Nº 37 

1638, Agosto, 30 – Parecer de letrados da Província de Santo António 

sobre dúvidas do Governo do Brasil quando o Custódio foi preso pelos 

holandeses. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 7. 

 

     [verso: Pareceres para letrados e outros sobre dúvidas do Governo do Brasil 

quando o Custódio foi preso pelos holandeses]. 

     Propostas a quer se pede resposta sobre casos que aconteceram. 

     Proposta primeira. 

     Em a Custódia de Santo António do Brasil aconteceu que indo um Custódio 

visitar as casas que estão da parte de Pernambuco foi preso e cativo dos 

holandeses, donde esteve mais de seis meses sem haver novas certas dele, se 

o levaram para a Flandres, ou se o mataram. Neste tempo se fez Capítulo na 

Província de Santo António dos Currais em Lisboa, a quem a dita Custódia está 

sujeita, e sem saberem ainda o que tinha acontecido ao dito Custódio, 

elegeram em Custódio a um religioso que estava então na mesma Custódia. 

Porém, quando a patente chegou, já era ido para a Província com licença que 

tinha do passado Ministro, de sorte que faltaram nesta Custódia ambos os 
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Custódios, assim o antecessor como o sucessor, e juntamente não havia nela 

mais que um padre que tinha sido Custódio da Custódia, e um Definidor actual, 

sem haver mais algum que houvesse sido, porque uns deles eram mortos e 

outros cativos dos holandeses, dos quais também não havia esperanças que 

aparecessem tão cedo, e há-de advertir que nesta Custódia estava então um 

Estatuto feito na Província, o qual ordenava que vagando o Provincial por 

alguma causa, o Padre mais velho da Província ajuntasse os vogais e elegesse 

Vice Provincial, faltando pois o Custódio nesta Custódia, que estava cativo 

entre os holandeses, sendo já passados mais de seis meses como temos dito, 

e faltando também o do Reino, não vinha este Padre, que só se achou na 

Custódia com um Definidor, porque o outro era levado para a Holanda. 

Fundados no dito Estatuto da Província, por não haver outro em contrário, e 

fundados também em Direito, por estar a Custódia sem Prelado, havia mais de 

seis meses sem esperanças de aparecer tão cedo, elegeram Vice Custódio a 

um Guardião actual, o qual não renunciou à guardiania mas fez um Presidente 

in capite, que fosse governando aquela casa donde ele era Guardião, e este tal 

Vice Custódio neste tempo tomou um noviço e mudou alguns frades. Depois 

disto, passados quatro meses pouco mais ou menos, saiu dentre os 

holandeses o Custódio que se tinha por morto ou levado para Flandres, e veio 

a esta Baía que está livre dos inimigos com outros lugares e cidades onde 

temos alguns mosteiros, e chegando o dito Custódio onde estava o Vice 

Custódio governando, logo este entregou ao outro governador porque veio o 

selo e governo, não obstante que na mesma Casa da Baía estava a patente 

para o outro Custódio, que era ido para a Província, e o que tinha vindo dos 

holandeses ter acabado o seu triénio desde o tempo da sua eleição. 

     Pergunta 

     Primeiramente se pergunta se aquele Vice Custódio foi bem e 

verdadeiramente eleito, e dado que o foi, se podia mudar frades e tomar 

noviços, e ainda visitar ou eleger Visitador para as casas donde ele não 

pudesse ir visitar, e se acabado de ser Vice Custódio há-de gozar dos mesmos 

privilégios e liberdades que goza, os que foram Custódios da Custódia. 

Pergunta-se mais, se quando veio da estada entre os holandeses havia de 

tornar a governar, e não o Vice Custódio que foi eleito na Custódia naquela 

necessidade até vir nova da Província para quem havia de governar, e dado 

que governasse o que veio, pergunta-se se havia de continuar a sua guardiania 

(que não tinha ainda acabado) o dito Vice Custódio, e se podia o que veio dos 
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holandeses faltando algum guardião por alguma causa eleger outro com os 

vogais que então se achassem. 

     Propostas segunda 

     Sabido em a Província de Santo António dos Currais em Lisboa, como era 

tomado dos holandeses o Custódio que acima se disse, e como faltava o outro 

novamente eleito por estar já lá na Província, não sabendo o Ministro ainda que 

tinha aparecido o dito Custódio (antes nesse tempo estava ainda entre os 

holandeses) passou uma Patente em o teor seguinte: 

     Frei António da Natividade, Ministro Provincial da Província de Santo 

António em este Reino de Portugal, ao muito amado Irmão Guardião da nossa 

casa de São Francisco da Baía, saúde e paz em o Senhor. Porquanto, no 

nosso Capítulo celebrado em dez de Fevereiro do presente ano de 1636 foi 

eleito em Custódio dessa Custódia de Santo António do Brasil o Irmão Frei 

Duarte de Santa Clara, e a carta do Custodiato que lhe mandei por vias o 

desencontrou e ele se veio para o Reino, aonde se está aparelhando para 

partir e satisfazer com seu ofício mas, porque nisto pode haver detença, e 

tenho informação que o Custódio seu antecessor, Frei Cosme de São Damião, 

está cativo, foi necessário advertir e dizer o modo que havia de haver do 

governo nessa Custódia. Está ordenado nessa Província por Estatuto que, 

morrendo o Custódio ou vagando por qualquer via que seja, lhe suceda no 

governo o Padre mais antigo, e em falta dele tomará o governo o Definidor 

actual mais antigo que houver na Custódia, em cujo lugar será subrogado 

outro, que por antiguidade lhe vier, pelo que dou minha comissão para 

governar (ainda que não haja selo do presente) àquele que por Estatuto lhe 

cabe, e quando não houver dos que o Estatuto aponta, dou esta comissão ao 

Definidor mais velho que houver na Custódia para que governe enquanto o 

Irmão Custódio não chegar a essa Custódia. E para que isto se faça com o 

devido efeito na conformidade que tenho dito, mando ao Irmão Guardião da 

nossa casa de São Francisco na Baía que apresente esta patente àquele que 

lhe couber, na conformidade que tenho dito, e mando sob pena de obediência 

e excomunhão ipso facto incurrenda que nenhum meu inferior esta impeça. 

Dada em esta Casa de Santo António de Lisboa em 27 de Outubro de 1636. 

     Advirta-se que o Estatuto que aponta a Patente foi feito pelo mesmo 

Ministro que a passou, e quando que se fez Vice Custódio não havia ainda 

notícia de tal Estatuto. 

     Pergunta 
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     Pergunta-se agora se, não obstante esta Patente, havia de governar o 

Custódio que tinha vindo já dos Holandeses, que era o que actualmente 

governava quando ela chegou, e supondo também que estava já lá no Reino, 

feito Capítulo e eleito outro, e o tempo que governava acabado, ou se havia de 

governar o Padre que assinalava a Patente. Pergunta-se mais que, dado que 

fosse o Custódio que estava governando continuando o governo, se podia 

ainda visitar e dar sentenças e fazer com os definidores algum Guardião se 

vagasse por alguma causa. 

     Proposta terceira. 

     Vendo o dito Custódio que veio dos holandeses, que era o que governava 

(como já dissemos) que não havia mais que um Definidor actual na Custódia 

(porque segundo o Estatuto de Custódia hão-de ser dois,) e que o outro estava 

cativo e levado para a Holanda, e vendo também como não havia frade algum 

que houvesse sido Definidor, porque uns eram mortos, outros cativos, elegeu 

em Definidor o que tinha sido Vice Custódio, o qual actualmente continuava a 

sua guardiania que tinha antes que era o Principal da Custódia. Fundou-se o 

dito Custódio em fazer o tal Definidor no Estatuto Geral de Barcelona, fol. 123, 

quando diz estas palavras: (cit. latim). E háde-se advertir para tal Guardião, 

não renunciou primeiro a sua guardiania para o fazerem Definidor, nem tinha 

acabado os seus anos de Guardião, mas indo o Custódio à comunidade lhe 

mandou dizer a culpa, dizendo-lhe que o absolvia da guardiania porque era 

Definidor conforme ao Estatuto, pelo que elegeram logo outro Guardião para a 

dita Casa donde este Definidor era Guardião. 

     Pergunta. 

     Pergunta-se se este Definidor foi bem e verdadeiramente eleito, suposto 

que não renunciou à guardiania (a qual continuava depois de Vice Custódio 

pelo Custódio que veio dos holandeses lhe dizer fizesse), e se o Guardião que 

elegeu com o Custódio e com o outro Definidor foram bem eleitos, e se as 

sentenças que se deram foram válidas, e tudo o mais que fizeram. Pergunta-se 

mais que, dado que este Definidor fosse verdadeiramente eleito, se havia de 

gozar, acabando seu ofício, de privilégios e liberdades que gozam os que 

foram definidores, e se este tal, por ter sido Vice Custódio, havia de preceder 

no lugar a outro Definidor mais velho. Pergunta-se se este Definidor, não tendo 

acabado os três anos, pode ser confirmado no ofício no Capítulo futuro. 

Pergunta-se mais, se dado que não fosse verdadeiramente Definidor, há-de 
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tornar à sua guardiania, tendo voto em o capítulo futuro, e não o outro 

Guardião que elegeram em seu lugar. 

     Proposta quarta. 

     Depois disto, indo governando o dito Custódio que veio dos holandeses, não 

vindo o do Reino, sendo que havia dois anos que estava já eleito, e vindo 

muitas embarcações para esta cidade da Baía, não veio nelas, dando por 

desculpa que esperava para vir em armada neste tempo, foi continuando o 

Custódio que governava, e os guardiães eleitos no seu Capítulo antecedente, e 

foi tanto o tempo que governaram, assim o Custódio como os guardiães, que já 

tem passado de quatro anos. 

     Pergunta. 

     Pergunta-se agora se, não obstante as Bulas dos Papas e alguns Estatutos 

que mandam que os Prelados não possam ser mais que trienais, e que 

havendo causa justa, possam os Prelados maiores dela ter os capítulos só por 

seis meses além dos três anos, se o dito Custódio foi verdadeiramente 

governando o seu custodiado, e dado que assim fosse, se podia pelo menos 

com os definidores eleger outros guardiães, porque os que governavam tinham 

acabado, conforme as Bulas dos Papas, e dado que assim fosse, se pergunta 

mais, quais destes guardiães haviam de ter voto em o capítulo custodial futuro, 

se os novamente eleitos, se os outros a quem passava o tempo dos três anos e 

seis meses. 

     Proposta quinta. 

     Tomando os holandeses alguns lugares de Pernambuco, tomaram também 

neles alguns mosteiros do nosso Padre São Francisco, donde ficaram alguns 

frades com seus guardiães com ordem do Prelado maior, e um só guardião 

ficou de fora, que escapou com seus frades, o qual se veio com eles a esta 

Baía, que está mais de cem léguas do distrito e casa donde era Guardião, e o 

Custódio o pôs por súbdito em outra casa, e os frades repartiu pelas casas da 

Custódia que ficavam libertas. 

   Pergunta. 

     Pergunta-se agora, que visto não poder entrar recado algum do Prelado 

maior donde estão os guardiães governando entre os holandeses, se podem 

governar sempre, ainda que lhe passe o tempo dos três anos e meio, como de 

feito passa, por haver mais de quatro anos que são Prelados, e dado que não 

possam governar, se pergunta se os seus súbditos podem eleger outros 

guardiães que os governem. Pergunta-se também se o guardião que escapou 
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dos holandeses é ainda verdadeiro guardião, ainda que não tenha casa para 

governar e esteja cem léguas fora de seu distrito, visto não ter acabado ainda 

seu tempo por ser eleito em congregação. 

     Estas propostas foram tantas, e tão dispersas as matérias e miudezas, que 

seria pouco e sem proveito o disputá-las, e assim só “resolutoriamente”, e pelo 

que basta a decisão de suas perguntas, respondo, quanto à primeira, que 

aquele Vice Custódio foi bem eleito pela necessidade declarada que no tempo 

representava, a qual fez acudir a provedoria a sua eleição como de vacante, 

aproveitando-se da disposição que mais fenecia concernir a decisão do caso e 

provimento de vacatura. E por consequência todos os seus actos enquanto de 

tal prelado eram válidos e bem precedidos de seu direito, quo qui utitr nulli fit 

injuria. 

     Quanto à segunda, respondo que a patente que do Reino despediu o Padre 

Provincial não continha coisa que encontrasse o direito do Custódio actual, a 

quem competia o governo enquanto não recebia sucessor, antes supunha em 

seus termos que a Custódia estava sem prelado e entendia prover nesse 

inconveniente, e assim, todas as vezes que enquanto aparecesse o tal 

Custódio era verdadeiramente tratado. E certo é e indubitável que o estar 

cativo ou preso lhe não tirava a jurisdição e autoridade, e conforme a ela podia 

depois tudo o que era dantes. 

     Quanto à terceira, ainda que não é nela o ponto principal do caso, fica o 

mais duvidoso, porquanto se tem respondido nele que aquele padre fora mal 

subrogado no Definitório, sendo que não renunciou à guardiania. Na qual 

resposta, parece supor-se que o modo com que na tal subrogação se procedeu 

não foi bastante it (cit. latim), para que, suposta a tal renuncia, pudesse ser 

subrogado. Mas supondo o contrário (cit. latim), e digo que o tal Padre foi bem 

subrogado porque ainda que no Estatuto Geral referido, na proposta requeira 

no caso resignação e abdicação da guardiania, nem por ele nem pelo Direito 

comum se requer que se faça com algumas cláusulas solenes, nem da razão 

da renuncia de que se faça in scriptis, mais que quando muito a dos bispos de 

quem somente fala o cap. quatro, e o & 2.91, o qual aceita dignidade ou 

benefício incompatível e conhecido como tal, (cit. latim), maxime quando 

cooperam a provisão do que larga, como de facto este padre subrogado 

cooperou como já Definidor, que havia de concorrer na eleição do guardião 

daquele Convento, porque renunciaram nada de em Direito mais que (cit. 

latim), como o colhem os canonistas. E assim, no ponto em que se publica, a 
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comunidade aceitou a subrogação e consentiu em nova eleição de Guardião do 

Convento que ele largava, porque usamos das palavras do Estatuto e 

consequente, como Definidor subrogado podia em todos os actos do 

Definitório, e ficavam quanto a isto válidos. 

     Ao que seguidamente se pergunta, se havia depois de acabar a subrogação 

gozar da precedência dos que têm sido definidores, e se podia tornar a ser 

eleito, respondo que do estilo da Ordem consta o que nesse caso se deva 

fazer, porque assim como havendo continuado dois anos na subrogação não 

pode ser eleito Definidor. Assim, havendo durado nela os tais dois anos 

consebitur definitor, e gozará de privilégios e precedências de tal, e aliás 

minime, porque conforme a Direito. 

     Quanto à quarta, e principal proposta, respondo que a necessidade e aperto 

da guerra fez com razão carecer delas a prorrogação de todos aqueles 

prelados, enquanto não consentia vir do Reino sucessor ao Custódio, nem 

ordem e Presidente para celebrar o capítulo custodial, e os casos particulares e 

fortuitos, assim a Dom Paulo 4º e outras, não tem lugar neste caso enquanto 

nele não se prover em particular noutro modo. 

     Quanto à quinta e última, respondo que nenhum inconveniente, mas muito 

acidental é pelo sucesso da guerra, que aquele Guardião continue em seu 

ofício até que haja modo de prover no governo daquele convento. Como 

também o não há que os guardiães de que se faz menção estejam 

fortuitamente sem casa e sem actual governo, porque é certo que são 

verdadeiros prelados e como tais têm autoridade e direito para usar no futuro 

capítulo e para as mais acções competentes, nem isto parece conter maior 

dificuldade. Em S. Francisco da Cidade de Lisboa a 30 de Agosto de 1638 

anos.   

(a) Frei Manuel do Sepulcro 

São do mesmo parecer pelo fundamento que se propõe doutamente, em o 

Convento de S. Francisco de Lisboa a 30 de Agosto . 

(a) Frei João de S. (…) 

     Sou do mesmo parecer acima do Padre Frei Manuel do Sepulcro pelos 

fundamentos que aponta em 30 de Agosto de 1638. 

(a) Frei António da Natividade 

     Sou do mesmo parecer por ser conforme a Direito e os Estatutos e prática 

de nossa sagrada religião em 30 de Agosto de 1638, em Santo António de 

Lisboa. 
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(a) Frei Francisco de Lisboa 

     Parecer de letrados sobre dúvidas do governo quando o Custódio do Brasil 

foi preso pelos holandeses. 

     A quarta, e principal dúvida, não pode o Custódio mudar os Guardiães nem 

eleger outros em seu lugar, não obstante a Bula do Papa Paulo Quarto, que 

não somente fala dos Guardiães, mas também dos governos e Custódios, e os 

novamente eleitos, ajunta (sic) que foram tolerados, sendo intrusos, e não 

verdadeiros Guardiães, e com os primeiros que foram eleitos no Capítulo 

Custodial, se há-de celebrar o Capítulo porque são os verdadeiros vogais, com 

direito por ofício de definidores, porque a mesma razão há-de correr para o 

Custódio Frei Cosme, no Capítulo futuro em que expira seu governo, e para 

com os Guardiães que ficam eleitos no Capítulo que ele celebre, porque assim 

como não acaba o Custódio, assim não acabam eles, pois duram todo o tempo 

do seu Custódio. Serve para isto aquela máxima dos juristas que diz: ubi est 

eadem ratio, est eadem juris dispositio, enquanto a Bula de Paulo 4º que diz 

não possam os Guardiães continuar mais dos três anos, salvo etc, se pode 

responder que não tem lugar neste caso de tão grande necessidade por causa 

da guerra, porque é máxima infalível para o que se pode ver Sebastianus 

Medicis no seu tomo De Regulis Generalis fol. 30 n. 71, onde com muitos 

desenvolvimentos diz estas palavras: (cit. latim), e a necessidade do aperto da 

guerra e o aperto que então havia podia dar licença para os Guardiães serem 

[riscado] 

(a) Frei Lourenço de Portel 

 

 

DOCUMENTO Nº 38 

1638, 20 de Outubro, Lisboa – Traslado das petições da Província de 

Santo António para o Rei, bem como das ordens do Desembargo do Paço 

e resposta do Procurador da Coroa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 4. 

 

Treslado da primeira petição dos provinciais das três Províncias de São Francisco 

     Dizem os provinciais das três províncias de São Francisco de Portugal e 

Algarves e de Santo António, que pretendendo os religiosos da Província da 

Arrábida fazer um convento novo nesta cidade, eles suplicantes se opuseram, 

assim no Juízo Eclesiástico como de sua religião e perante Vossa Majestade a 
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lhe encontrar as licenças pretendidas até com razões representadas a Vossa 

Majestade pelos mesmos religiosos da Província da Arrábida para não se fazer 

novo convento nesta cidade, e, estando sobre o negócio tomado resolução por 

Sua Majestade para que o novo convento se não edificasse de que há decreto 

e resposta na Secretaria de Estado. Os ditos religiosos Arrábidos sem respeito 

algum a quanto na matéria se tem processado, de seu poder absoluto se 

meteram no domingo à noite de presente na Ermida de São Mateus e casas 

circunvizinhas, aonde actualmente estão intrusos em número e forma de 

convento cometendo força e atentando contra todas as disposições de direito 

agravando ainda mais o caso, porque sendo o Hospital de Todos os Santos de 

Sua Majestade, e tendo-lhe nele feito mercê de uma enfermaria, eles, sem 

considerarem ao quanto deverão estender, de su motu proprio, romperam o 

muro que há entre o dito hospital e o sítio de São Mateus, para mais 

clandestinamente fazerem a dita força e atentado. 

     Pedem a Vossa majestade, que como rei e senhor que é acuda aos 

suplicantes mandando-lhes desfazer a dita força e atentado, e que a justiça de 

Sua Majestade não com [  ] fazer levantar os muros e paredes derrubadas, 

lançando-os do sítio que violentamente têm ocupado que também é capela de 

jurisdição de Vossa Majestade para o que tinham necessidade de especial 

licença, e que tudo se reponha em seu primitivo estado, até se tomarem as 

últimas resoluções na causa, e haver expressa licença de Vossa Majestade. 

E Receberá Mercê 

 

Despacho da Mesa do Paço 

     Manda  El Rei Nosso senhor que o Doutor Diogo Fernandes Salema 

Corregedor do Crime da Corte informe com seu Parecer, mandando a este 

mosteiro, e peça a ordem que estes padres tiveram para se meterem naquela 

casa, e com ela dar conta nessa mesa. 

     A dezanove de Outubro de mil seiscentos e trinta e oito anos. 

(aa) Sebastião de Carvalho 

João Sanches de Baena 

Baltasar Fialho 

 

Acto da diligência feita pelo Doutor Diogo Fernandes Salema, Corregedor do 

Crime da Corte. 
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     Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e 

trinta e oito anos aos dezanove dias do mês de Outubro do dito ano nesta 

cidade de Lisboa, por ordem de Sua Majestade da Mesa do Desembargo do 

Paço, foi o Doutor Diogo Fernandes Salema Corregedor do Crime da Corte à 

igreja aonde foi recolhimento das freiras de São Mateus, aonde, de presente, 

estão assistentes os frades que assistem no Hospital de Todos-os-Santos 

religiosos Capuchos da Ordem de São José. 

     E sendo presentes alguns dos ditos frades, a ele corregedor perguntou ao 

padre Frei Jâcome Peregrino, por que ordem e licença estavam assim 

assistentes os ditos frades na dita igreja e celebrando nela os ofícios divinos. 

     E pelo dito Frei Jâcome Peregrino me foi dado em resposta que eles não 

tinham licença de Sua Majestade assinada por sua mão real, a qual tinha em 

seu poder o Conde de Santa Cruz presidente do Desembargo do Paço, e 

juntamente que também tinham licença do arcebispo dessa cidade, e sentença 

dada pelos juízes que o geral da dita Ordem, do que tudo eu escrivão fiz este 

acto por mandato do dito corregedor da Corte, o que dou fé o contido nela 

passar na verdade o qual com ele assinei. E eu Agostinho da Cunha o escrevi. 

 

Traslado da Informação do Doutor Diogo Fernandes de Salema 

     Hoje dezanove de Outubro fui à igreja de São Mateus aonde achei alguns 

frades Arrábidos com forma de convento, e lhes perguntei pela ordem ou 

licença que tinham para estar ali assistentes, e me responderam que tinham 

uma de Sua Majestade assinada pela mão real que tinha em seu poder o 

Conde de Santa Cruz, presidente do Desembargo do Paço. 

     E parece que é muita desordem quererem fazer nesta cidade mais um 

convento sem mostrarem as licenças necessárias, principalmente havendo 

contradição da parte dos provinciais como relatam na sua petição junta, no que 

se cometeu atentado a que Sua Majestade deve mandar acudir pelo meio que 

parecer para que tudo se reponha no estado de antes e mandar-lhes estranhar 

o modo com que se houveram. 

     Vossa Majestade mandará o que mais houver por seu serviço. 

     Deus guarde a católica pessoa de Sua Majestade. 

     Lisboa, vinte de Outubro de mil seiscentos e trinta e oito anos 

     Aqui envio o auto que fiz com os padres Arrábidos. Diogo Fernandes de 

Salema 

Despacho da Mesa do Paço 
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     Haja vista o procurador da Coroa a vinte e dois de Outubro de mil 

seiscentos e trinta e oito. 

(a) Sebastião de Carvalho 

João Sanches Baena 

Baltasar Fialho 

 

     Resposta do Procurador da Coroa 

     Este excesso e atentado dos padres da Arrábida em levantarem convento 

em São Mateus de seu poder, estando afecto a Vossa Majestade assim pelo 

governo como por recurso a Vosso Majestade, se muito desordenado e 

merecedor de grande demonstração, principalmente tendo vindo ordem de Sua 

Majestade que se não permita este nem outro sem causas urgentíssimas, e 

nestes termos se dêem logo resposta do atentado em mandar se dêem os 

padres da Igreja em que se juntaram com tanta desordem. 

     Sendo a dita igreja do Morgado de Monsarrate, e não tendo resolução de 

Sua Majestade nem lugar de mosteiro, e não deve permitir tão prejudicial 

exemplo, nem dilatar reposição. 

 

Traslado da Carta de Sua Majestade de 29 de Setembro de 1638 

     Havendo mandado ver, e com atenção, o que se me representou em 

contradição da fundação de um convento que o Provincial da Arrábida quer 

fundar nessa cidade considerando o que convém não haver tantos conventos. 

     Houve por bem de resolver que, sem mui urgentes causas não se permita 

fazer o contrário, de que me pareceu avisar-vos para que o tenhais entendido, 

e assim, o façais executar. 

     E com esta ocasião me pareceu encomendar-vos, pergunteis logo ao 

Desembargo do Paço que diligência tem feito par não se fazer convento em 

extremas (?) dos religiosos de São Paulo, e que demonstração se fez com as 

justiças que consentiam […] o fazer-se, porque estas coisas estão e correm por 

conta daquele tribunal, e disto se lhe há-de pedir estreita, e lhe encarregasse, 

que logo faça cumprir minhas ordens, instando-me do que responder e obrar 

neste negócio, porque o quero ter entendido. 

 

Traslado do Decreto da Senhora Princesa 
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     O Desembargo do Paço satisfaça logo ao que Sua Majestade por esta carta 

sua manda com redacção particular, o que acerca deste convento de extremos 

é passado. 

     Lisboa, dezasseis de Outubro de mil seiscentos e trinta e oito anos. 

 

Traslado da Segunda Petição dos Provinciais 

     Dizem os três provinciais da Ordem de São Francisco a saber Portugal, 

Algarves e Santo António que Sua Majestade de mandou pedir aos religiosos 

da Arrábida pelo Doutor Diogo Fernandes Salema, a licença com que 

instituiram novo convento na Ermida de São Mateus, que eles não mostraram, 

nem podiam mostrar por estarem litigiosos os da Religião e o Ordinário, e Sua 

Majestade ter mandado por seu decreto que se não fizesse, e eles, não tendo 

respeito à diligência que se mandou fazer por parte de Sua Majestade para 

atalhar ao atentado que contra eles suplicantes faziam, não contentes com a 

assistência que na dita ermida fazem em forma de convento, vão agravando o 

dito atentado fazendo obras e celas para morarem, e pondo senhorio o que 

tudo é em grande prejuízo deles suplicantes e em despeitos dos mandados de 

Sua Majestade. 

     Pedem a Vossa Majestade como Rei e Senhor mande acudir a esta 

vidência e atentado, desfazendo as ditas obras e repondo a resolução que 

Vossa Majestade é tomado, e a remissão que Sua Alteza tem feito a esta Mesa 

em a qual não manda consultar, mas só executar. 

E Roga Mercê 

 

Despacho da Mesa do Paço 

     Haja vista o procurador da Coroa a vinte e seis de Outubro de mil 

seiscentos e trinta e três anos. 

(a) Sebastião de Carvalho 

Sanches de Baena 

Baltasar Fialho 

 

Resposta do Procurador da Coroa 

     Esta insolência destes padres em Lisboa, e perante o governo e tribunais 

não é de religiosos, nem vassalos que reconheçam temor de Deus, do justo e 

santo e respeito do rei, e nem em Angola se poderá fazer tal atrevimento em 

castelarem-se na ermida contra as ordens de Sua Majestade por sua força e 
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autoridade própria, estando notificados que mostrem a ordem por que criam e 

levantam o novo convento, não mostram, e em lugar de saírem vão fazendo a 

obra e pondo sinos, com notável atentado, e descompostura em que se deve 

prover por autoridade real, e atalhar o exemplo prejudicial, mandando-os 

despejar, porque de outra maneira todos os religiosos farão o mesmo.  

     Porquanto Vossa majestade tomou resolução que se não fizesse este 

convento e sabendo-o os padres que vieram prevenir e atalhar a ordem de 

Vossa Majestade que se execute, pelo que, estando remetido a este tribunal o 

deve executar sem dilacção, e notificar, não alteram nada e reponham tudo. 

     O que também se deve fazer porque estes padres de Arrábida são useiros e 

vezeiros a fazerem estas desordens como fizeram em Santa Catarina de 

Ribamar, e Palhais. 

  Sobre o que tenho requerido se desfaçam por ser contra expressa ordem real. 

 

Despacho da Mesa do Paço 

     O corregedor Francisco de Morais Caldeira vá logo a São Mateus e notifique 

da parte de Sua Majestade aos religiosos que aí achar não façam obras, nem 

ponham sinos, e reponham logo tudo no estado em que estava antes que ali 

fossem. 

     E a mesma notificação fará aos oficiais que ali achar trabalhando, e os fará 

logo sair, e que não tornem mais a trabalhar, e reponham tudo no primeiro 

estado, de que fará os Autos necessários que enviará a esta Mesa. 

     A vinte e seis de Outubro de mil seiscentos e trinta e oito anos 

 (a) Sebastião de Carvalho 

João Sanches Baena 

Baltasar Fialho 

 

Traslado do Auto que mandou fazer o corregedor Francisco de Morais Caldeira 

     Ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e trinta e oito anos, 

aos vinte e nove dias do mês de Outubro do dito ano nesta cidade de Lisboa, 

nas pousadas  do Doutor Francisco de Morais Caldeira, corregedor do Crime 

desta cidade, por ele foi mandado a mim escrivão fazer este auto, em como 

indo ele corregedor em vinte e sete dias deste dito mês à igreja de São Mateus 

com ordem e despacho de Sua Majestade da Mesa do Desembargo do Paço, 

na qual se lhe ordenava que ele corregedor notificasse aos padres que nela 

estavam da Arrábida, que não fossem com a obra por diante, e despejassem o 
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dito convento que queriam fazer de novo na dita igreja e sítio das casas do 

Conde de Monsanto, e perguntando ele corregedor se haverá ali algum 

prelado, a quem se houvesse de falar e declarar o que o dito senhor mandava, 

mandaram chamar os ditos padres ao hospital, e entre outros veio o Padre Frei 

Jacome Peregrino, a que esse corregedor disse que ordem tinha para fazer 

convento naquela casa, e respondendo ele que a tinha de Sua Majestade, e 

que estava em poder do Conde De Santa Cruz, e que além disso tinha licença 

do ordinário e da Ordem. 

     Ao que respondeu ele corregedor que ele, por ordem do dito senhor vinha 

notificar a eles padres e oficiais que não trabalhassem nas obras, e que 

repusessem tudo no primitivo estado em que dantes estava, porquanto deve 

ele corregedor informação do mestre da obra que um padre da mesma Ordem 

com um oficial tinham posto de novo um sino sobre o telhado da igreja do 

Conde, lhe mandou ao dito mestre que descesse, que fosse tirar o dito sino, e  

 

por ele o não fazer dizendo que o não ousa tirar, ele corregedor pela 

desobediência, o mandou levar à cadeia pelo alcaide Miguel Álvares de Leão, e 

notificou aos padres e oficiais, assim de pedreiro e carpinteiro que não fossem 

com as obras por diante e descessem dos telhados com pena de quinhentos 

cruzados, e dois anos de degredo para África. 

     Nisto um padre da mesma religião disse que não havia de entrar, e que se 

entrasse faria e aconteceria, dizendo esse padre que ia dar carta ao Conde de 

Monsanto, porque aquela casa era couto do Conde de Monsanto, e que não 

entrava justiça nela, e que assim o fizera o Doutor Diogo Fernandes Salema 

quando lá fora. 

     E antes que ele corregedor prendesse o dito mestre das obras se saíu o 

Padre Frei Jacome Peregrino pela porta fora do couto, dizendo que sobre a 

matéria ia dar a Sua Alteza. 

     E, esperando ele corregedor resposta do recado que ele corregedor 

mandava por mim, e serenada a Mesa do Paço sobre o que havia passado, eu 

escrivão fui e tornei dizendo ao corregedor, que o pedreiro estava bem preso, e 

que mandavam da dita Mesa que ele corregedor mandasse por mim escrivão a 

ordem que tinha da dita Mesa para fazer aquela diligência, e que, entretanto se 

deixasse estar. 
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     E que dali a pequeno espaço virá um moço da Câmara dizer-lhe da parte de 

Sua Alteza que se abstivesse em tudo, e que lhe fosse logo falar. No que ele 

corregedor satisfizera e for falar a Sua Alteza. E outrossim que os ditos padres 

e oficiais disseram que trabalhavam naqueles telhados por conta do Conde de 

Monsanto, e que eram seus oficiais, e o dito corregedor prendeu o dito mestre 

pegado onde faziam a cal para os telhados dentro do páteo onde estava, e eu 

escrivão dou fé ao contido neste acto passar na verdade por me achar a tudo 

presente até que fui à Mesa do Paço com o recado dele corregedor, e assinou 

comigo. Escrivão  Eu João da Costa da Fonseca o escrevi. 

 (aa) João da Costa da Fonseca 

Francisco de Morais Caldeir 

José Pereira de Castelo Branco. 

 

DOCUMENTO Nº 39 

1638, Novembro, 1, Lisboa – Cópia da Carta do Procurador da Coroa para 

o monarca (D. Filipe III de Portugal) a solicitar que os Padres Arrábidos 

fossem impedidos de fundar convento sem licença. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 16. 

 

Senhor, 

     Em carta de vinte e nove de Setembro próximo para a Senhora Princesa 

Margarida (cuja cópia vai junta) diz Vossa Majestade que havendo mandado 

ver o que se apresentou em contradição de um convento que o Provincial da 

Arrábida quer fundar nesta cidade, considerando o que convém não haver 

tantos conventos, houve por bem de resolver que, sem mui urgentes causas, 

não se permita fazer-se o contrário do que parecer a Vossa Majestade, e que a 

Senhora Princesa o faça assim executar. 

 E peça razão que tem feito para se não fazer outro convento em 

extremas dos religiosos de São Paulo, e que demonstração se fez com as 

justiças que consentiram intentar-se porque, por conta do tribunal, estão estas 

coisas de que se lhe hão-de pedir estreita conta, e se lhe encarregue que logo 

faça cumprir as ordens de Sua Majestade, avisando do que responder e obrar 

neste negócio. 

 Sendo avisados os padres da Arrábida desta ordem de Vossa Majestade 

que era vinda antes de se publicar em 17 de Outubro, querendo prevenir e 

atalhar temerariamente, saindo da residência que tem no hospital 
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clandestinamente se foram a uma ermida que está nas casas do Conde de 

Monsanto (que ele pretende que são couto) está na rua pública que chamam o 

Paço do Borratém, rompendo o muro que está entre o Hospital de Todos os 

Santos, onde têm a dita residência e enfermaria e o sítio de São Mateus, se 

meteram na igreja e casas contíguas, levantando-se em forma de convento e 

mosteiro, dizendo que tomavam ali posse para o convento que depois haviam 

de fazer como tivessem sítio, tirando o Santíssimo Sacramento e pondo sino e 

oficinas para, com sua veneração, sustentassem este atentado com grande 

escândalo público e desordem indigna de religiosos usar deste procedimento 

absoluto, acoutando-se e acastelando-se no dito sítio, dizendo que é couto, e 

que os não hão-de tirar dele. 

 E sendo pública esta desordem e intenção de impedirem a dita ordem de 

Vossa Majestade (que aqui estava), as províncias de São Francisco e de Santo 

António que tinham contradito esta fundação pelo prejuízo dos mosteiros 

mendicantes (por ser este o décimo mosteiro que tem duas léguas ao redor de 

Lisboa), e assistindo-lhes eu com o procurador da Coroa pelas muitas razões 

que se deram a Vossa Majestade no governo e corte de Madrid, sobre que veio 

esta resolução, recorremos ao Tribunal do Paço, donde se mandou ao 

corregedor da Corte pedisse aos ditos padres a ordem e licença de Vossa 

Majestade com que levantaram o dito convento havendo a resolução em 

contrário, a que deram a resposta junta, continuando no dito levantamento, e 

atentado nas obras em quase lhes fez segunda notificação, e, contudo, vão 

continuando as obras, e intentando convento, dando as respostas que constam 

dos actos juntos sobre se não saírem e, acrescentando que hão-de morrer 

mártires e sem desamparar o Santíssimo Sacramento, e outras semelhantes 

coisas consideradas indecentes.  

 E porque recorreram à Senhora Princesa e mandou sobrestar, tendo-se 

consultado na Mesa do Paço que se devia mandar executar a ordem de Vossa 

Majestade e repor o atentado que tão desordenadamente fizeram pelo 

desacato e exemplo prejudicial sem se permitir que dissimulasse semelhante 

levantamento de força própria e poder absoluto, me pareceu obrigação dar 

conta a Vossa Majestade porque essas coisas se perdem nos princípios, 

principalmente as dos religiosos neste tempo em que entra o pretexto de 

piedade que às vezes é inconsiderada e fora do tempo e do que convém à 

mesma legião e serviço de Deus, com cujo pretexto se vai dificultando o 

remédio para que, parecendo que convém (como parece) não se arcar o dito 
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convento como todas as províncias alegam, Vossa Majestade ordene 

eficazmente que se faça e estranhe o modo com que se levantaram e ao 

Conde de Monsanto permitir na sua ermida casas (a que chama e pretende ser 

couto) fazer-se este excesso contra o respeito devido às ordens de Vossa 

Majestade, e ofensa da justiça. 

     Porque esse modo de levantar convento por sua autoridade, onde quer que 

lhes parece e ficar exemplo a todos os frades, farão o mesmo com grande 

perturbação pública. 

     Estes padres têm feito o mesmo em outros conventos que são o de Santa 

Catarina de Ribamar, e de Palhais, que houveram licença de Vossa Majestade 

para os mudarem e edificarem o de Boa Viagem e Verderena, desfazendo os 

antigos, e contra dita licença edificaram os novos, e reedificaram depois os que 

largaram, e estão cm quatro, contra as licenças sobre que tenho requerido, e 

se fez consulta que não foi a Vossa Majestade até agora. 

     E tem duas léguas ao redor de Lisboa, dez conventos que todos vivem de 

esmola da cidade, e com este, e vinte no arcebispado da Lisboa, e é contra seu 

instituto ter mosteiro em nenhuma vila, nem cidade. 

     E são dois religiosos os que intentaram este quebrantamento e relaxação 

desta religião por andarem no mando da religião e querer estar em Lisboa, 

contra a vontade de dois religiosos velhos que sentem que afrouxara o rigor e 

observância desta religião que está em sua regra e edificação, e com as 

delícias e regalos de Lisboa, e largueza, se há-de relaxar, e não ficarem com a 

profissão de frades da Arrábida, venerados, se não, cortesãos bons e santos, 

mas sem a diferença que hoje têm outros religiosos que vivem nas 

comodidades das cidades. Isto intentam os ditos dois religiosos Frei Fernando 

de Santa Maria, falecido, e Frei Jâcome Peregrino que é o que fez este 

excesso, e querem viver na cidade com presidência das obras de casa, e 

assim entendo que não convém a esta religião alterar seu instituto e profissão 

quase de ermo, e suas incomodidades, se não continuar com o rigor de seus 

instituidores, ou os que não tratem com ele, mudar-se a outra religião e não a 

relaxarem toda com as [  ] e quererem todos viver em Lisboa. 

 Pareceu-me se representaria a Vossa Majestade estas razões dadas por 

frades velhos da mesma religião, porque a espécie de piedade não [ ], que 

entendo que foi causa de se mandar sobrestar. 
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 E ao menos, o modo de levantar convento por autoridade própria sem os 

tribunais, cidade e governo, nunca se deve consentir porque seu conveniente é 

de serviço a Deus e público. 

 Vossa Majestade os dote e cuide, e a cidade, e todos iremos servir e 

obrar com esmolas as outras religiões, porém oculta e clandestinamente, com 

força não é de religiosos fora de Inglaterra ou Japão, e contra a piedade 

pública.Vossa Majestade mandará prover como for mais serviço de Deus e 

acrescentamento das religiões. E o guarde Deus a católica graça de Sua 

Majestade. Lisboa, 1 de Novembro de 1638. 

 

DOCUMENTO Nº 40 

S.d., s.l [1638, Lisboa] – Carta dos religiosos de Santo António 

protestando contra os frades da Província da Arrábida por tentarem criar 

um mosteiro em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 5. 

 

Eminentíssimos Senhores 

     Os religiosos da Província da Arrábida da Regular Observância da Ordem 

de Nosso padre São Francisco deste Reino de Portugal intentaram fazer um 

mosteiro nesta cidade de Lisboa, para cujo efeito pediram licença ao Ordinário 

com o maior segredo que puderam, a qual licença se lhes deu sem serem 

ouvidas as mais províncias, sendo contra os breves do Senhor Clemente 

Oitavo de feliz memória, e do Senhor Urbano Oitavo que governa a Igreja, e 

tendo notícia as três províncias de Portugal, Algarves e Santo António da tal 

licença, antes que surtisse efeito algum, a embargaram na chancelaria do 

ordinário, e se recorreram, o Reverendo Senhor Padre Geral da Ordem, 

propondo-lhes os inconvenientes grandes que se seguiam daquela nova 

fundação dos Padres Arrábidos, e o reverendo Senhor mandou ao Padre Frei 

(…) Bravo fazer a congregação das províncias (…) deste Reino, e que 

conhecesse e definisse esta causa, a qual fez juiz dela ao custódio da 

Província da Terceira Ordem da Penitência de Nosso Padre São Francisco, 

que procedendo na causa, com a devida justiça deu sentença contra os padres 

Arrábidos, que apelaram dela para o Reverendíssimo que, aceitando a 

apelação cometeu a causa a quatro juízes em Castela na Vila de Madrid. 

 Destes quatro juízes recusaram dois as três províncias, e por estar 

ausente o (…), foram em seu lugar nomeados pelo Senhor Núncio de Castela 
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outros dois, os quais juízes deram sentença contra as três províncias, da qual 

elas apelaram ad santam sedem, e estando as coisas neste Estado, remetendo 

o Senhor Núncio de Castela esta apelação ao Senhor colector de Portugal, e a 

licença do Ordinário embargada, como ficou dito, (…) pendente os padres 

Arrábidos ex abrupto se meteram em uma ermida de São Mateus, que está 

dentro na mesma cidade de Lisboa, junto ao Hospital Real onde os Padres 

Arrábidos têm uma prelasia e residência e na sobredita ermida puseram o 

Santíssimo Sacramento, disseram missas rezando o ofício divino em 

comunidade, constituíram portaria com sua campainha, sino na ermida e 

grades dentro, na igreja, à qual, sabido pelo Ordinário a requerimento das três 

províncias, mandou um desembargador da Relação perguntar aos ditos Padres 

Arrábidos com qual licença levantavam novo mosteiro, e dizendo eles que com 

a do ordinário, e como por virtude dela o não pudesse fazer por estar 

embargada na Chancelaria mandou a Relação por seu despacho que fossem 

notificados e monidos para que, dentro em oito dias, se saíssem dali, e 

repusessem tudo no estado em que estava, visto ser aquilo atentado e força. 

     E não querendo eles cumprir este despacho se recorreram ao Senhor 

Ccolector para que cometesse a causa, o qual o não quis fazer por ser aquela 

acção de atentado notório, e não querendo em tudo obedecer os Padres 

Arrábidos, procedeu a Relação contra eles, declarando-os por excomungados, 

e tornando eles a se recorrer ao Senhor Colector, não quis cometer a causa 

pela razão que apontamos acima, e agravando a relação (às censuras os pés 

de participantes, e depois interdito) naquela igreja e na freguesia, mostrando-se 

sempre os Padres Arrábidos contumases e desobedientes as censuras da 

Igreja com grande escândalo dos fiéis, e porquanto as três províncias têm 

notícia que os ditos padres pretendem alcançar algum indulto da Sé Apostólica 

para fazerem o dito mosteiro nesta cidade de Lisboa, sem se guardar a ordem 

que têm dado os Sumos Pontífices e Concílio Tridentino. 

     Pedem a Vossas Eminentíssimas sejam servidos de não passar graça 

alguma nesta matéria sem as três províncias serem ouvidas de sua justiça, e 

que esta causa corra neste Reino via ordinário porque só lá se pode provar 

bem os grandes inconvenientes que se seguem desta nova fundação do 

mosteiro e os muitos incómodos que dela recrescem. 

 

DOCUMENTO Nº 41 
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S.d., s.l [1638, Lisboa] – Razões políticas e jurídicas alegadas pela 

Província de Santo António para que os frades da Província da Arrábida 

não fundassem convento em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 6. 

 

Resposta a algumas razões dos Padres da Arrábida 

     Sua Majestade está tão longe de querer que os Padres Arrábidos façam 

novo mosteiro em esta cidade que por sua carta de 29 de Setembro de 1638 

diz que tem assentado que convém não haver tantos conventos, e que sem 

urgentíssimas causas não edifiquem os Padres Arrábidos o dito convento e 

nenhumas razões há para ele o fundarem, antes pelo contrário muitas 

urgentíssimas para não o edificar. 

     O Senhor Arcebispo, pelo conseguinte, tem expressamente dito que lhe 

pesa muito ter passado a licença aos Padres Arrábidos para edificarem o dito 

mosteiro, mostrando que não teve notícia dos breves dos Sumos Pontífices, 

nem das razões que proíbem a dita fundação, e dado que o senhor Arcebispo o 

não dissera era certo que se vira os ditos breves, de nenhum modo concedera 

tal licença, pois os mesmos pontífices lhe mandam neles por santa obediência, 

que a não concedia do modo que ela se passou. 

     A esmola que os religiosos de Santo António dão à porta é a que da mesa 

lhes sobeja, e hoje é menos a metade do que se deu nos tempo passados, 

porque com a multiplicação dos peditórios de vários mosteiros e com as 

públicas necessidades não podem os seculares acudir-lhe com suas esmolas 

como dantes, porque as repartem pelos outros Mendicantes que pedem 

hostiatim, em tanto que, de quatro anos a esta parte, para se poderem 

sustentar, os Padres de Santo António pedem dobrado distrito de ruas, de que  

pediam, e na ribeira, e mais partes da cidade, nem para os sãos, nem para os 

doentes, acham já o necessário sem grande trabalho e discursos e, às vezes, 

enfermos e sãos passam muita necessidade, donde, se se multiplicar mais um 

mosteiro, nem uns, nem outros terão de que se sustentarem, e o que lhe derem 

será com grandes discursos e importunação das pescas, que com as 

necessidades dos tempos e crescimento dos mosteiros, não podem dar tanto, 

e se molestarão com tanto peditório. 

 

DOCUMENTO Nº 42 
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S.d., s.l [1638, Lisboa] – Outro parecer sobre as razões políticas e 

jurídicas alegadas pela Província de Santo António para que os frades da 

Província da Arrábida não pudessem fundar convento em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 7. 

 

 

     A primeira razão jurídica é a que eles próprios tomaram contra os religiosos 

de Santo António quando entenderam que queriam ordenar uma enfermaria em 

Nossa Senhora da Luz, sítio tão distante desta cidade, e das suas casas. À 

qual obra se opuseram, representando por petição a Vossa Majestade o ser 

contra o Concílio Tridentido, e contra os breves de Clemente VIII e Urbano VIII. 

     Acrescentando a isto que, com a multidão dos religiosos se saem do ponto 

da religião, e lhes é necessário buscar a sustentação por meios contrários a ela 

com grandes discursos, e que com a importunação vem a ser os religiosos 

quase vilipêndio do hábito, como mais largamente consta da cópia autêntica da 

sua petição, que se oferece, fol. 2, em a qual há mais que considerar ser feita e 

assinada pelo mesmo padre Provincial Frei Fernando de Santa Maria, que ou 

não repara em tantos inconvenientes e ensina tudo direito, que não uma 

pessoa querer que ele tenha contrários efeitos, com o que nos outros quer 

sentenciado haja de sofrer em si. 

     É isto quando “quisque uiris in alium statuorit eos”, aí comummente. 

     Pelo que, ainda que não houvera mais razão esta só bastava para Vossa 

Majestade lhe não deferir a sua petição, como não deferira (ou deferiria) se os 

mais provinciais foram ouvidos. (ou tivessem sido ouvidos?) 

     E o Desembargador Diogo Lobo Pereira se informará como se lhe ordenou 

por Vossa Majestade, mas falou só de próprio parecer como consta. 

 

     A 2ª razão é que Vossa Majestade não pode nem deve fazer a mercê que 

se lhe pede em prejuízo de terem, e em conformidade desta razão, quando os 

ditos religiosos Arrábidos se opuseram a encontrar a enfermaria, que 

suspeitavam poder vir a ser convento, dizendo que (…) dele a queríamos fazer, 

mandou Vossa Majestade ver a sua petição na Mesa do Paço para serem 

oruados de direito, não representando prejuízo algum que directamente se lhes 

seguisse, e sendo tão conhecido o prejuízo que se segue ao Convento de 

Santo António desta cidade, e aos mais já fundados, não pode Vossa 

majestade bem informado da verdade dar-lhes a tal licença. 
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     E que será o prejuízo grande e conhecido se convence facilmente, porque 

no Convento de Santo António há quarenta religiosos, os quais se sustentam 

com grande trabalho, só para suprir a obrigação em que estão de mandar às 

conquistas do Brasil, Maranhão e Pará religiosos que frutifiquem na igreja de 

Deus naquelas partes, como até agora têm feito com público exemplo e 

utilidade, que é a pretensão principal de Vossa Majestade, e dos senhores 

deste Reino, seus antecessores nas conquistas dele, aonde os religiosos desta 

província procederam sempre tão ajustados com sua obrigação no bem da 

salvação das almas, e aumento da fé católica, que informado e certo Vossa 

Majestade desta verdade, mandou por cartas suas que mandassem àquelas 

partes religiosos, e que fosse só desta província, como vão. 

 

     Não há dúvida que, multiplicando-se mosteiros, com o que os Padres 

Arrábidos pretendem, há-de faltar necessariamente a côngrua de sustentação 

aos religiosos de Santo António, e aos mais da cidade, pelo número a que tem 

chegado. E que será forçado haver no Convento de Santo António menos 

religiosos, e quantos menos forem, tantos menos poderão mandar àquelas 

conquistas do Brasil e Maranhão, de que se seguiria grande prejuízo ao bem 

daquelas almas e ao serviço de Deus e de Vossa Majestade, pois é sabido o 

grande ânimo e constância com que tem assistido àquelas miseráveis guerras, 

sustentando os cristãos na fé, e no serviço de Vossa Majestade, que como 

falcões se lançam com o Holandês inimigo, extirpando os Hereges que (…), 

animando os soldados nos conflitos da guerra, acudindo-lhes com os 

sacramentos necessários, curando os feridos, enterrando os mortos, e entre os 

maiores perigos, morrendo muitos com eles no meio daqueles miseráveis, uns 

à fome, outros aos pelouros presos e cativos, muitos levados à Holanda, sem 

fazerem falta a seu ofício, de que Vossa Majestade está certo. 

 

     E que haja de faltar ao dito Convento de Santo António os alimentos 

necessários se manifesta, porque nesta cidade há vinte e tantos conventos, 

que se sustentam de alforge, de esmolas pedindo o hostiatim. E são São 

Francisco da Cidade, São Francisco de Exombregas, Santo António, Nossa 

Senhora de Jesus, São Roque, os Carmelitas Descalços, Nossa Senhora da 

Penha de França da Ordem de Santo Agostinho, os do Beato João de Deus, os 

de São Paulo da banda d´Além, as freiras da Madre de Deus, as de Sacavém, 

as Flamengas; os outros oito conventos são da província da Arrábida, e são 
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São José, Santa Catarina de Ribamar, Nossa Senhora da Boa Viagem, 

Palhais, Verdena, Caparica, Loures, Conceição, e com o hospital no coração 

da cidade são nove, que todos se sustentam em vários peditórios desta cidade. 

     Para a sustentação destes conventos pedem os Padres Arrábidos três dias 

da semana esmola de alforge, a saber: segundas, sábado e domingo. E 

contudo pedindo estes três dias lhe faltam muitas vezes as esmolas, e saem 

conforme a necessidade os outros dias da semana a pedir para se remediar, 

donde vem, encontraram-se em os mesmo dias, e nas mesmas ruas, em um 

mesmo tempo, quatro e cinco frades a pedir esmola, e lhe diz o povo que não 

pode dar a tantos, e vem a ser confusão e importunação o que houvera de ser 

caridade e amor de Deus. 

     E poderão os padres considerar que os mais conventos de Nosso Padre 

São Francisco, por não serem molestos e enfadanhos partiram a cidade entre 

si, e Santo António com um pedaço dela se contenta, por não quererem fazer 

maior carga, e dando-se-lhes a licença que pedem, claro fica que hão-de ser 

maiores as necessidades, assim suas como dos mais conventos, por ser maior 

o número dos religiosos, e se vem a verificar a razão por que os Sumos 

Pontífices, os concílios e os Santos dizem que não convém crescer o número 

dos religiosos, que é quanto os Arrábidos pretenderam mostrar em sua petição 

com as autoridades acima alegadas. E não se hão-de hoje esperar milagres 

que os Sumos Pontífices naqueles tempos não esperaram. 

     E o Concílio Auribianense e Maguntino, que se celebrou no ano de 513, 

quando já os Hereges começaram a picar na mendicação dos Religiosos, 

decretaram no cap. 19 que nenhum mosteiro tivesse mais religiosos dos que 

comodamente se pudessem sustentar, acrescentando no cap. 20, que o 

sustento não fosse cómodo et quod nonsit [rasgado] vel quelhas hagandi frass, 

proibições que depois repetiram muitos Sumos Pontífices, e de que procedeu o 

decreto do Concílio Tridentino, S. 25 cap. 3. 

 

     O que os Religiosos Arrábidos agora deverão considerar, como na primeira 

ocasião, porque uns e outros, constrangidos da necessidade, não viéssemos a 

fazer verdadeiro, seja onde experimentamos, o que dos Religiosos 

Mendicantes de São Boaventura in (cit em latim), que os seculares temiam e 

fugiam como ladrões, parecendo-lhe que lhe iam roubar o que não tinham. 

     E se isto acontecia no tempo de Boaventura, em que nem os religiosos 

eram tantos, nem as necessidades públicas tamanhas, julgue Vossa majestade 
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qual será o aborrecimento dos seculares, para com os religiosos, em tempo 

que as necessidades públicas obrigam a Vossa Majestade acertar pelas 

fazendas dos vassalos, por não achar outro remédio, como acudiram os 

Religiosos aqueles que publicamente andam gritando que não têm quem se 

sustente. 

     Quando as conquistas estavam livres, estava o rei opulento, e os vassalos 

ricos, todos tinham que dar, e todos folgavam de o fazer, hoje ninguém tem, 

nem pode. Porque os religiosos pobres não só molestam o povo com o alforge 

mas, com lhe pedirem os mais alimentos necessários, e os vestidos e roupas 

com que se cobrem, provimento para a sacristia e enfermaria, as medicinas e o 

mais para os doentes, que tudo é forçado faltar em tempos tão pobres e 

necessitados, e principalmente ao Convento de Santo António, a que não há-

de ser tenção de Vossa Majestade prejudicar, pois nem para curar os 

enfermos, nem para convalescentes, nem para seus capítulos, nem para a 

sacristia têm esmola alguma, tendo os Padres Arrábidos enfermarias no 

Hospital de Vossa Majestade, que lhes dá tudo para os doentes, tendo 

juntamente quem lhes dá a necessária para os convalescentes, e tendo cento e 

vinte mil reis, cada três anos consignados em 40 de juro para os capítulos 

[entrelinhado:] nem dizem missas ordinárias, nem enterramentos, nem fazem 

ofícios, nem pedem trigo nas eiras, nem vinho nas vindimas] e cem mil réis 

cada ano mais, que Vossa Majestade lhes dá para se vestirem. 

     Nem contra isto se pode dizer com razão, que conseguindo de Vossa 

Majestade a licença que pedem, não pediram para os mosteiros de fora, 

porque se os tiveram em povos que os puderam sustentar, não pediram para 

ela nesta cidade, como pedem. E não havendo eles de largar as ditas casas, 

não pediriam para eles nesta cidade, como pedem. 

     E não havendo, eles de alargar as ditas casa, fica em pé a mesma 

necessidade, e é mais aparente que verdadeira a razão de dizer que não 

pediram para os outros conventos, pois não hão-de desamparar nos alimentos 

aos religiosos, não querendo desamparar as casas na habitação. 

     De que tudo se deve ao prejuízo que se seguirá ao Convento de Santo 

António, e mais religiosos. Em que não é de menor consideração para Vossa 

Majestade lhe negar esta licença a ver-se com ela de seguir maior aperto e 

necessidade as Religiosas Mendicantes, que, como encerradas não podem 

pedir pela cidade a representar suas misérias, que cada vez se lhes faz maior 

pela estreiteza dos tempos e crescimento dos pobres. 
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     A estas razões se acrescenta que as que propõe Vossa Majestade em sua 

petição os Padres Arrábidos para a dita licença, são somente [  ] porque dizem 

que passa de 40 anos que se fez assento para pedirem esta licença, e 

edificarem novo convento em Lisboa [entrelinhado: pois a vigariaria do hospital 

é tão capaz que se fizeram já ali congregações e capítulos, e se podem fazer 

cada vez que quiserem]. E lhe manda o mesmo estatuto no cap. 2 que os não 

edifiquem dentro no povo. E são as palavras do estatuto da sua Província 

estas: Não se edifique casa muito perto do povo, nem muito longe, estatuto tão 

observado até agora desta Província, que todos seus mosteiros estão fora do 

povoado. 

      E a este respeito os senhores reis antepassados de Vossa Majestade lhe 

permitiram fazer tantos ao longo desta cidade, que [ ] sete deles vêm a ela pela 

manhã, e negociando todo o dia se recolhem [ ] para eles sequer, ou no 

hospital. 

     Entende-se que a Província em comum não pede esta licença, antes os 

religiosos mais graves, velhos e santos dela clamam quebrar-se este estatuto, 

e só o pretendem o Provincial e alguns que seguem sua opinião. 

     Maiormente que sempre Vossa Majestade concede estas licenças atende a 

utilidade pública sem prejuízo de terceiros, o que não há na ocasião presente, 

pois para administrar os sacramentos são mais os conventos do que é 

necessário para o povo. 

     Em esta edificação não há utilidade alguma conhecida, e há grandes 

encontros no prejuízo que se segue na sustentação dos mais religiosos. 

     Demais que, além destes religiosos da Arrábida terem dentro na cidade no 

Hospital de Vossa Majestade uma vigariaria das oito casa circunvizinhas 

assistem todos os dias os ditos religiosos nesta cidade para o que pode querer 

deles de exemplo e de edificação. 

     Dizerem que não hão-de acrescentar religiosos, porque das outras casas 

hão-de prover o convento que querem fazer nesta cidade, se vê claramente o 

impossível, porque nos mosteiros não têm mais que os que são necessários 

para a casa, e se os não houverem de tirar, como não hão, multiplicam-se os 

religiosos, e crescem as necessidades, e manifestam-se prejuízos que da dita 

licença se seguem. 

     E todas as razões que os ditos Padres Arrábidos podem dar de sua 

conveniência estão satisfeitos na vigariaria do hospital, pois nele estão os 

frades esmoleres que pedem as esmolas e fazem os negócios da Província, ali 
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se agasalha o Provincial e hóspedes que vêm a esta cidade negociar seus 

negócios e dos conventos, os pregadores que vêm pregar. 

     E poderá haver coro se os religiosos que ali assistem lhes derem lugar as 

ocupações de o poder segu[  ] os enfermeiros ocupar-se na cura dos doentes, 

os esmoleres em pedir as esmolas e negociar os negócios da província. 

     E vê-se com evidência que, pois ficam com o hospital não podem tirar dele 

senão os esmoleres e hóspedes, que em qualquer parte que estejam não 

podem acudir ao côro, nem às mais comunidades do novo convento, pelo qual 

são necessários outros religiosos de novo, e as razões dos padres aparentes, 

somente. 

     […] estas, e pelas mais razões, em que Vossa Majestade fundou a proibição 

dos novos mosteiros, mandou Vossa majestade que os mesmos Religiosos 

Arrábidos largassem as casas que a Condessa da Atalaia lhes dera para 

edificarem convento junto a Belém. 

     E, à instância dos mesmos religiosos da Arrábida se [  ] em Oeiras despedir 

aos religiosos da Recolecção da Província de Exombregas as casas em que 

estavam, com ser distância mais de uma légua de São José Convento da 

Arrábida, por dizerem lhes prejudicava o seu sustento. 

     E, querendo a câmara desta cidade dar a igreja de Santo António dela à 

Província de Santo António, e depois à Província de Portugal, e à de 

Enxombregas, se encontrou por não multiplicar conventos sem necessidade, e 

encontrar o bem do povo e dos religiosos. 

     Mandou Vossa Majestade, pelas mesmas razões, por provisão sua, sair 

desta cidade os Religiosos da Mercê, que tinham sítio e habitavam nela. E aos 

de São Francisco de Paula da mesma maneira. Pelo que, não se seguindo 

nenhum bem público desta nova edificação que os Padres da Arrábida 

pretendem, e ocasionando-se além do prejuízo das mais religiões, tantos 

inconvenientes de menos observância e recolhimento por ocasião das 

necessidades a que os religiosos não podem atalhar sem discursos, a procurar 

o remédio mais vezes do que convém. 

     Espera-se de Vossa Majestade como príncipe tão católico, e a quem por 

obrigação de seu ofício toca principalmente a pureza dos costumes de seus 

vassalos, quanto mais a dos religiosos que, atalhando aos prejuízos que daqui 

podem resultar, assim temporais como espirituais, seja servido mandar que se 

não trate mais nesta matéria. 
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     Porque, quando Vossa Majestade assim o não haja por seu serviço, será 

força do encarreguem a outros religiosos as missões para o Maranhão, e mais 

costas do Brasil, pois os religiosos de Santo António, a cuja conta estão, ficam 

totalmente impossibilitados a acudirem a esta obrigação, pois cada dia se lhes 

fazem maiores, as necessidades, assim por lhes ser necessário ter no 

Convento de Lisboa mais gente do que podem sustentar para satisfazerem as 

ditas missões, e ser cada dia menos o sustento ordinário por razão da pobreza 

em que o povo está. 

     Não podem esperar da cristandade e zêlo de Vossa majestade que os 

religiosos de Santo António, a quem com tanto fervor encarregou sempre a 

conversão das almas daquelas conquistas, como hoje actualmente faz a quem, 

de presente satisfazem só com oito religiosos que estão para se embarcar, por 

não poderem sustentar tantos de que possam obrar mais, lhe ocasione maiores 

necessidades no aperto em que o novo convento de força os há-de pôr. 

     E que venham a levar por prémio de seus trabalhos maiores estreitezas e 

fomes, com que lhes será forçado faltarem ao serviço de Deus e de Sua 

Majestade por não terem religiosos que mandarem àquela conversão, ficando a 

consciência de Vossa Majestade encarregada em toda a falta que neste 

particular se fizer, e não se seguido utilidade alguma pública em geral ou 

particular da licença que os Padres da Arrábida pretendem, pois não é mais 

que para multiplicar conventos nesta cidade. 

     [entrelinhado: E parece que se deverão dar por satisfeitos estes padres, em 

terem dezanove conventos neste Arcebispado, e nove deles no circuito de 

duas léguas desta cidade, e três tão perto dela, como são São José, Santa 

Catarina de Ribamar, Nossa Senhora da Boa Viagem, entre si tão juntos que 

não há vizinho algum que se possa aproveitar deles para ouvir missa ou 

confissão por estarem em menos de meia légua, sem saírem destes limites], o 

que [  ] mais razão pretender para todo o Reino para que, com seu exemplo e 

vida, ajudem as mais províncias do Nosso padre São francisco, e os outros 

religiosos que por cá estão, pois a caridade não [   ] limites particulares. 

     E, com estas razões respondem os padres de Santo António [ ] da petição 

dos Padres Arrábidos, as quais provarão sendo necessário. 

     E pedem a Vossa Majestade que, em caso que os ditos padres dêem de 

novo outras, se lhes dê vista delas para com a mesma verdade dizerem o que 

nelas houver e for necessário ao bem da sua palavra.  
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DOCUMENTO Nº 43 

S.D. [Pós 1638), S.l. – Notícias dos Severins de Faria com notas sobre a 

vida de Frei Cristóvão de Lisboa, por Gaspar de Faria Severim. 

B.C.C., Cód. M VII, 19ª 15, com lição da autora 16. 

  

Cristóvão Severim, filho terceiro de Gaspar Gil Severim, segundo, no 

ofício de executor-mor, e o segundo de sua segunda mulher, irmão de 

Francisco de Faria Severim e de Manuel Severim de Faria, do qual 

prometemos fazer particular memória. 

Nasceu em Lisboa, quinta-feira, 25 de Julho do ano de 1583, dia de S. 

Cristóvão, com cuja devoção lhe puseram seus pais este nome, para lhe não 

tirar o que o santo lhe tinha dado. Criou-se em casa de seu pai até à idade de 

nove anos com boa doutrina, e aprendendo o princípio da latinidade, nesta o 

mandou seu pai em companhia de seu irmão Manuel Severim para estudar e 

aprender em Évora, com as letras, o exemplo e doutrina de seu tio Baltasar de 

Faria Severim, Chantre daquela sé, de cujas partes temos, por vezes feito 

menção. 

Aqui continuou Cristóvão Severim com as letras humanas na 

Universidade que há naquela cidade e chegou com perfeição a Filosofia, a 

tempo que, entendendo melhor outra mais superior que ensina a desprezar as 

maiores esperanças da vida, pelas certezas da eterna. 

E tendo Cristóvão Severim muitas de suceder a seu tio naquela rendosa 

dignidade porque o criava ele para depósito de seus trabalhos e merecimentos, 

todavia largando tudo, e sem se aconselhar mais que com o espírito que o 

encaminhava, persuadiu por companheiro a um criado da casa, em cujo ânimo 

achou disposição para esta jornada. E só com ele, sem dar outra conta a 

parentes, pelo que costuma de ordinário impedir o amor dos homens as 

inspirações divinas, usando o inimigo delas até da capa da afeição e amor 

natural para desencaminhar o que vem com princípios acertados. 

E numa madrugada, em 23 de Fevereiro do ano de 1602 se foi meter no 

Convento de Santo António de Portalegre da Província da Piedade. Era 

Cristóvão Severim nesse tempo muito mancebo e de condição pouco branda, e 

                                            
15

 Publ. in Frei Cristóvão de Lisboa, Historia dos Animais e Árvores do Maranhão, Lisboa, 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e Instituto de 

Investigaçãção Científica e Tropical, Lisboa, 2000, pp. 32-37. 

16
 Actualização do texto a partir de cópia do original da Biblioteca da Casa do Cadaval. 
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assim espantou aos que o souberam, esta resolução tão secreta, mas como ia 

encaminhada pela força superior, não reparou em nada e, com o mesmo 

espírito continuou naquele Santo Estado, e nele professou na mesma Província 

da Piedade. Porém, teve depois nela, tanta falta de saúde que lhe mandaram 

seus superiores que se passasse à Província de Santo António do mesmo 

hábito, do mesmo Instituto, e diferentes só nas terras em que tem mosteiros 

que a da Piedade se entende por Alentejo e Algarve, e a de Santo António, por 

Ribatejo até entre Douro e Minho, em cuja melhoria de sítio tornou à sua antiga 

disposição a Frei Cristóvão Severim na religião a uso da Piedade onde 

conservam os sobrenomes das pátrias, assim como noutras dos santos e 

devoções a que mais se inclinam. 

Nesta Província estudou Frei Cristóvão o que lhe faltava das Artes e 

Teologia e foi pregador nela com muita aceitação dos ouvintes. Saíu de seus 

sermões à luz, um que pregou na festa do glorioso São José na sua Casa de 

Santo António de Lisboa, o qual satisfeito, de maneira aos que lho ouvíram que 

lho fez imprimir seu sobrinho Gaspar de Faria Severim, executor-mor deste 

Reino no ano de 1625. 

Encomendou neste tempo a Majestade d'El Rei D. Filipe, o II, a nova 

conquista do Maranhão para irem derramar nela a semente do sagrado 

Evangelho, dando a conhecer o nome de Deus àqueles bárbaros, em que 

apenas se deixa ver que há uso de razão. Pareceu esta empresa de grande 

consideração aos prelados daquela religião, por ser a conquista de um imenso 

número de almas para o Céu, as quais se haviam de reduzir mais com exemplo 

de vida e costumes inculpáveis que de si, persuadem melhor que os 

argumentos e questões teológicas. 

E tratando de mandar pessoa em que se achasse o que era necessário 

para a grandeza da ocupação, se ofereceu Frei Cristóvão voluntariamente a 

ela, desterrando-se, a pedido próprio, dos amigos, dos parentes e da Pátria, 

por anelar a segurança da eterna. E animosamente, levando frades e todas as 

coisas necessárias para o que ía e para celebração do culto divino naquelas 

partes tão remotas dele, e justamente com os poderes da Inquisição, para lá 

acudir às coisas tocantes à nossa santa fé, como inquisidor apostólico. 

Partiu de Lisboa com nome de custódio do Maranhão, dia de Nossa 

Senhora da Anunciação, 25 de Março do ano de 1624, em companhia de 

Francisco Coelho de Carvalho, que ía por Governador daquela nova conquista, 

com dois navios em que ele levava, e outro de que era Capitão, Manuel de 
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Sousa d'Eça, com quem o custódio se embarcou. E navegando em 2 graus, 

depois da linha, encontraram três navios de inimigos, indo só o de Manuel de 

Sousa, que se tinha desgarrado o do Governador, o que vendo o Padre Frei 

Cristóvão, esforçou de maneira aos soldados, pondo-se no meio do navio com 

um crucifixo nas mãos que eles se puseram animosamente com as armas e 

prepararam de mó (sic) o navio, que os inimigos conhecendo o concerto e 

cuidado com que estavam, se foram noutra volta, deixando-o livre, e os 

soldados e mais gente dele, conhecendo que devíam esta boa fortuna a 

diligência e ânimo do Padre Frei Cristóvão. 

Chegaram ao Brasil em 2 de Maio daquele ano com próspera viagem, e 

desembarcaram em Pernambuco, onde brevemente chegou a nova de ser 

tomada pelos Holandeses a Cidade da Baía de Todos-os-Santos, com que o 

Governador Francisco Coelho de Carvalho, com a gente de guerra que ía para 

o Maranhão, se houve ficar naquela força, prevenindo o poder chegar a ela 

alguma parte da armada holandesa que estava na Baía. Com que também se 

resolveu o Padre Frei Cristóvão a seguir sua jornada, pois não era a conquista 

a que ía, de menos importância que a dos holandeses, por ser de almas que 

buscava o céu. 

E assim, em um barco da terra partiu para o Maranhão em princípio do 

mês de Julho, e passando pelo Ceará começou a espalhar a semente do 

Evangelho por aquelas partes, deixando ali dois religiosos, que principiaram 

com muito fervor aquela divina sementeira. 

No Ceará esteve o Padre Custódio quinze dias, e no fim deles de partíu 

para o Maranhão, onde chegou Dia da Transfiguração do Senhor a 16 de 

Agosto e agasalhando-se com os seus frades nas casas de um devoto 

chamado Pedro Godinho, fez logo de madeira uma igreja junta a elas com 

tanta pressa, dia de S. Lourenço que vem a dez daquele mês, que se celebrou 

a primeira missa nela com tanto gosto dos que a dizíam e dos moradores 

daquela nova planta deste Reino que víam ir-se enriquecendo com estes 

moradores da glória que lha vinham ajudar a ganhar. 

Foi a primeira ocupação do custódio a salvação das almas, e assim tratou 

logo deste negócio. Como só ao que ía, e de volta, escolheu lugar para 

mosteiro por não ser razão que aqueles religiosos estivessem sem o 

recolhimento e clausura que professam. E achando um sítio muito acomodado, 

edificou nele um convento a que chamou Santa Margarida por ser muito devoto 

desta santa, e para ele se mudou no primeiro de Fevereiro do ano seguinte de 
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1625. Com procissão pública e grande contentamento dos que íam e dos que 

acompanhavam, e pelo decurso do tempo se acabou esta casa de modo que 

está hoje com tanta perfeição e concerto, que admira pudesse haver em terra 

tão apartada e remota do culto público. 

Levava o Padre Custódio do Brasil com os poderes de Inquisidor, os de 

Eclesiástico daquelas partes para que juntamente acudisse ao remédio das 

almas aos gentios e aos moradores do Maranhão e Grão-Pará. E parecendo-

lhe, depois de prover as coisas do Maranhão, que as do Grão-Pará 

necessitavam muito de sua assistência, porque também levava à sua conta 

fazer ali uma casa de religiosos, se determinou para aquelas partes. 

É a distância das terras muita, os caminhos nenhuns, e por eles nenhum 

provimento mais que o que lhe ministrasse a boa reputação em que os índios 

têm aquele hábito, e assim por algumas partes em que os não havia lhes faltou 

de modo que padeceram grandes necessidades. Depois passando por lugares 

mais povoados, os foram festejando os índios, de maneira que, além de lhe 

fazerem grandes presentes, íam em sua companhia, mais de oitenta canoas 

deles ataviados ao seu modo. 

Com as maiores galas que costumam, que vem a ser muitas penas e 

pinturas pelo rosto e corpo com que se fazem galantes na sua reputação, e 

medonhos e espantosos à vista. E com este acompanhamento ía o custódio 

entrando em todas as aldeias porque passava. E detendo-se nelas como 

parecía que pedia a necessidade dos que ali achava e disposição que via nos 

ânimos dos naturais para receberem o baptismo, a muito dos quais o ía dando 

e a outros dispondo, para que, da volta, e nas missões que determinava fazer, 

o pudessem receber. Com estas ocupações e com esta multidão de índios que 

seguíam o nome da verdade, sem outras esperanças nem agasalho que o que 

ela traz consigo. 

Chegou o custódio em 29 de Abril de 1625 à cidade de Belém do Grão-

Pará onde, pelos índios e povo da terra foi levado à igreja em que se 

agasalharam outros frades do mesmo hábito, que dista uma légua da praia, 

entre arcos de árvores que os índios lhe íam fazendo, chegou à igreja, e 

acompanhado de mais de vinte mil deles que íam diante com grandes músicas 

e festas ao seu modo, foi a ela dar graças a Deus das mercês que fazia aos 

que seguíam, ainda que com diferença, suas passadas, pois bastava o nome 

de apóstolo daquelas partes para fazer tão festejado e bem recebido de tão 

excessiva multidão de gente que seguiam o que parecia bem, sem mais prova 
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de o ser, que as poucas obras boas que pode fazer um religioso capucho, e 

ainda em terras tão remotas e faltas de todo o socorro humano e piedade 

cristã. 

Aqui começou a tratar das coisas da igreja, ordenando as dos seus 

frades, e visitando aos seculares com os poderer que para isso levava, de 

modo que brevemente reduziu aquela vinha do Senhor a mui diferente cultura, 

do que nela achara. E parecendo-lhe que convinha passar avante, porque 

chegasse àqueles arredores a semente evangélica que ia a semear neles, se 

embarcou pelo rio acima, além do Pará, notável, por muitas e admiráveis 

coisas que nele há, uma das quais é encherem nele as marés em três ondas 

somente tão grandes cada uma, que bastam para fazerem três. O mesmo 

crescimento nas águas, que nas outras partes costuma causar a continuação 

das seis horas em que sobem as marés. 

Pelas margens de todo este rio foi o custódio fazendo seu ofício que era 

catequizar e pregar e mostrar com exemplo e obras, o que persuadia com as 

palavras, e por ele acima chegou até aos Tocantins, que é uma gente 

barbaríssima, mui agigantada, e que trazem tamanhas cabeleiras, que lhe 

chegam aos calcanhares. Catequisou o custódio a muitos, e desterrou aos 

mais a ambição de seus ritos e cerimónias, de modo que pode fabricar uma 

igreja na melhor aldeia das deste rio. E por ele acima, chegou ao mais longe 

que podia ser, e a partes onde até então não aportara português algum, 

descobrindo aquelas novas regiões a esta coroa, e a do céu as almas de 

muitos daqueles bárbaros, que deixou com o lume da verdadeira pátria 

celestial. 

Andando o custódio nesta missão, veio ter com ele o Capitão Francisco 

Teixeira que vinha de lançar os Holandeses rebeldes de um porto que tinham 

feito naquela costa, e trazía com uma muito honrada vitória alguns prisioneiros 

hereges, pregou-lhes o custódio, ouvio-os, argumentou-lhes, e como a 

verdade, se a querem ver se mostra sempre, e houve de lha representar, de 

maneira que, deixando sua apostasia, se converteram e reduzíram à Igreja 

Católica. E alguns ficaram moradores daquelas partes feitos mansas ovelhas 

do rebanho do Senhor, os que de antes eram lobos maiores dele. De volta 

desta jornada se deteve o custódio no Pará, os dias que bastaram para visitar e 

reformar as coisas da Igreja naquela Capitania. E deixando tudo mui reduzido, 

e posto em mui boa ordem, se tornou com os mesmos riscos e trabalhos da 

jornada para o Maranhão. 



 212 

Não quietava o custódio, tanto que acabava o que tinha que fazer da 

ocupação a que fora àquelas partes. E assim se deteve pouco no Maranhão 

que como teria mais política em parte que as outras daquele governo, 

necessitava menos de sua doutrina e presença, pelo que se determinou em ir 

ao Ceará e ajustar os dois frades que ali deixara continuar a pregação 

naquelas partes. 

Dista o Ceará, duzentas léguas do Maranhão, as quais intentou navegar 

por mar, mas como a costa é asperíssima, e as embarcações em que íam, 

canos de mui pouco porte, arribaram a terra, depois de passarem grandes 

tormentas no mar. E assim se veio a resolver em fazer a jornada pelo Sertão 

por ultimo remédio. 

É a gente que nele habita barbaríssima e nús, verdadeiros imitadores dos 

animais mais agrestes, porque fazem a mesma vida que eles. Não têm 

nenhuma casa nem povoação, andam vagantes pelos matos e aonda os toma 

à noite. Aí fazem a sua cidade sem terem outro mantimento, mais que o que 

cada dia lhe apresenta o mato e a casa, e, sobretudo são inimigos dos demais 

índios, como menos participantes da razão e entendimento, e assim mais 

apartados de toda a conversação e amizade. 

Levava o custódio por companheiro, o vigário do Maranhão, um frade 

leigo, seis portugueses e trinta índios e, com este exercício, guiado do ânimo 

de salvação daquelas almas, se atreveu a ir passando valorosamente as terras 

daqueles bárbaros inimigos. Eles os cometeram por vezes, e lhes davam 

batalhas ao seu modo, ao que o custódio acudiu com grande valor, andando 

sempre na dianteira dos seus, apanhando-lhe as setas. E nestas revoltas, 

foram muitos dos nossos feridos, em outras, roubados, passando o custódio 

tudo com grande ânimo e esperanças em Deus. E, padecendo sobre estas 

perseguições, grandes fomes e necessidade, chegou ao Ceará. 

Aqui visitou o custódio, os seus frades, e dando novo calor à pregação e 

reformação das coisas divinas, se voltou ao Maranhão, em companhia do 

Governador Francisco Coelho de Carvalho, que naquele tempo chegara àquele 

porto vindo de Pernambuco, embarcando-se com o Provedor-mor, Jacome 

Raymundo de Noronha. E tendo muitas e arriscadas tormentas no caminho, em 

que o Custódio foi de grande proveito aos companheiros, chegaram a salvo ao 

Maranhão. 

O descanso que o Custódio tomou destes trabalhos, tanto que tornou ao 

Maranhão foi ler um Curso de Artes e Teologia aos seus frades para fazer mais 
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ministros naquela vinha do Senhor, pregando, juntamente confessando, e 

acudindo a tudo com particular cuidado e vigilância. 

Acabou perfeitamente a sua casa e cerca dela, de modo que se parece 

em muito com as mais polidas e ornadas do nosso Portugal. Fez casas de 

novo para os frades, na aldeia em que costumam estar, outra no Cumutá, outra 

no Caeté, que são paragens em que os religiosos fazem suas divinas 

sementeiras para o Céu. Fez também outra no Pará, onde tornou duas vezes a 

visitar. A última foi no ano de 1630, em que a deixou perfeita e, vindo-se para o 

Maranhão continuou com suas costumadas ocupações, todas do serviço de 

Deus e, de mistura, muitas também do serviço de Sua Majestade, fazendo que 

seus ministros acudissem como devíam a seus ofícios. 

E com estas ocupações, depois das quais se tornou para a sua Província 

no ano de 1635 e nela vive com grande exemplo. Em chegando a ela, foi eleito 

guardião do Convento de Santa Catarina da Carnota, célebre e conhecido em 

todo o mundo pelo notável arvoredo e asperíssimos rochedos, em que está 

edificado. No primeiro capítulo o fizeram definidor da sua Província. 

Imprimiu no ano de 1638 um livro de sermões de vários santos, que foi 

muito bem recebido de todos. Tem composto alguns livros sobre a Escritura, 

obras de grande trabalho e erudição que saíram com o favor de Deus a público 

e, mostraram o muito que o Padre Frei Cristóvão alcançou desta santa 

faculdade. 

Desta jornada do Padre Frei Cristóvão de Lisboa ao Maranhão, escreve 

miudamente o Padre Frei Vicente do Salvador numa História Geral que compôs 

do Brasil. E para nos ajustarmos mais com a verdade, poremos as mesmas 

palavras que tocam ao Padre Frei Cristóvão. 

Capítulo 29. De como Matias de Albuquerque, depois que recebeu a 

provisão do governo, tratou do socorro da Baía e fortificação de Pernambuco, 

onde deteve a Francisco Coelho de Carvalho Governador do Maranhão que 

havia chegado ao Reino e com ele os nossos frades que seguíram sua viagem 

com o seu custódio (...)17. 

                                            
17

 Segue-se a citação do Capítulo 28 da História do Brasil, (1627) de Frei Vicente do Salvador, 

com algumas diferenças de leitura, pelo que não se transcreve. Cf. Frei Vicente do Salvador, 

Op. cit., São Paulo, 3ª. ed., 19, pp. 455-458. 

Gaspar de Faria Severim, sobrinho de Frei Cristóvão de Lisboa, reproduz, também a última 

parte do Capítulo 48 da mesma obra, intitulado: Dos Holandeses que andavam por esta costa 
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Até aqui são palavras do autor que referimos em prova do que temos dito 

do Padre Custódio Frei Cristóvão, o qual compôs, das coisas do Maranhão um 

livro que ainda não saiu à luz, com grande notícia de toda a geografia e 

descrição do governo do Maranhão, com as plantas, animais e homens, seus 

costumes e ritos, suas inclinações, suas guerras, e tudo o mais que se pode 

saber deles até ao presente e com a relação dos sucessos, descobrimentos, 

guerras e governo dos nossos portugueses, desde a primeira entrada que 

fizeram naquelas partes, até ao tempo presente, obra de grande trabalho e 

curiosidade, com que o autor mostra bem que viu e que sentiu o que soube 

escrever. 

 

 

DOCUMENTO Nº 44 

1639, Março, 12, Lisboa –  Procuração dos provinciais de Santo António 

para os seus procuradores procederem na causa contra os Arrábidos.  

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9. 

 

     Nós, Frei Nicolau das Chagas lente jubilado e padre da Província de 

Portugal, e vigário Provincial dela, Frei Simão da Ressureição lente jubilado e 

Provincial de Província dos Algarves, Frei Francisco de Lisboa, Provincial da 

Província de Santo António fazemos nossos procuradores, e das ditas nossas 

províncias e mosteiros desta cidade ao Licenciado Francisco Sarrão, e ao 

Licenciado António Sarrão, advogados nesta Corte ambos juntos, e cada um 

por si, para que em nosso nome, e das ditas nossas províncias e conventos 

desta cidade possam requerer nossa justiça na causa que ora trazemos com 

os religiosos da Província da Arrábida, sobre não fazerem novo mosteiro nesta 

cidade, e lhe encontrar as licenças que pedem a Sua Majestade para isso e ao 

Senhor Arcebispo, para o que lhe damos aos ditos procuradores os poderes 

necessários que por todas as vias em direito lhe podemos dar, e os mesmos 

poderes damos ao Padre Frei Miguel Baptista definidor e comissário da Corte 

da Província de Portugal e o Padre Frei Jorge de São Paulo, comissário da 

corte da Província dos Algarves, e ao Padre Frei João da natividade, 

                                                                                                                                
da Baía até à Paraíba em o ano de 1626 e da ida do Governador Francisco Coelho de 

Carvalho para o Maranhão, Id., Ibid., pp. 508-511. 
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definidores da Província de Santo António, os quais todos, e cada um por si, 

poderão fazer todos os requerimentos necessários a bem desta causa, em 

juízo e fora dele, e poderá cada um, ou todos juntos, estabelecer um e muitos 

procuradores, e tudo [por] eles, ou por cada um deles, assim dos nomeados 

como dos estabelecidos, requerido e feito em abono e bem, e proveito desta 

causa o haveremos por bem, firme e valioso, por verdade do qual fizemos 

todos esta procuração assinada por nós, e selada com os sêlos das ditas 

nossas províncias. 

Hoje, 12 de Março de mil e seiscentos, e trinta e nove nesta cidade de Lisboa 

 (aa) Frei Nicolau das Chagas 

Vigário Provincial da Província de Portugal. 

Frei Simão da Ressureição 

Ministro Provincial da Província do Algarve 

Frei Francisco de Lisboa 

Ministro Provincial da Província de Santo António 

 

DOCUMENTO Nº 45 

1639, Abril, 16, Lisboa – Aviso do Senado da Câmara ao monarca (Filipe 

III) para que não se concedam licenças para se fundarem mais conventos. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, nº 2. 

 

Senhor, 

 Tem chegado à notícia dos ministros do Senado da Câmara desta 

cidade de Lisboa que alguns religiosos mendicantes tratam de alcançar licença 

de Vossa Majestade para aqui fundarem casas de suas religiões. 

 E suposto que isto pareça que convém ao bem dos moradores desta 

cidade, porque quando nela haja mais conventos e religiosos serão os 

sacramentos melhor administrados, contudo Senhor, com os conventos e 

religiosos que há, está este povo tão satisfeito como consolado, porque se 

buscam bons pregadores aqui os acham, se bons confessores da mesma 

maneira. E se religiosos espirituais não faltam, antes há aqui mosteiros de 

padres mendicantes, e receberão tanto os religiosos neles que apenas se 

podem hoje manter, porque os apertos do tempo e falta de comércio tem 

cessado a maior parte das esmolas com que se sustentavam, e com gastarem 

hoje muito tempo em seus peditórios não alcançam em meio dia as esmolas 

que em passado tiravam em duas horas. 
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 E assim, quanto mais têm necessidade de buscarem o sustento 

necessário, e andarem correndo ruas, tanto menos se ocupam nos exercícios 

de sua profissão e recolhimento. 

 E em razão disto, nos pareceu pedir a Vossa Majestade que por nos 

fazer mercê seja servido de mandar que se não admitam petições, nem 

requerimentos sobre se edificarem novos mosteiros de religiosos mendicantes 

nesta cidade, pois se não necessita deles. 

 E pelas razões referidas, guarde Deus a católica e real pessoa de Vossa 

Majestade como a cristandade há mister. 

 Lisboa, em dezasseis de Abril de mil e seiscentos e trinta e nove anos. 

 (aa) Luís Gomes de Barros 

João Pita de Vasconcelos 

Pêro de Gouveia de Melo 

Francisco Nunes 

Matias Carrasco 

 

DOCUMENTO Nº 46 

1639 (Julho a Setembro) – Três consultas do Conselho da Fazenda a D. 

Filipe III (II de Portugal) sobre o pedido do Padre Luís Figueira para a 

concessão da esmola usualmente dada aos religiosos que partiam para o 

Grão-Pará e Maranhão. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1. 

 

     A Princesa Margarida remeteu a este Conselho, uma petição do Padre Luís 

figueira, Religioso da Companhia de Jesus, e Procurador do Maranhão, com 

ordem para que se visse e consultasse, em a qual diz que Vossa Majestade 

por seu alvará tem encomendada aos religiosos da mesma Companhia, a 

conversão da gentilidade do Maranhão e Grão-Pará. E por sua carta tem Vossa 

Majestade, outro sim, mandado, que vão logo para lá quantos religiosos 

puderem da dita religião. E em cumprimento deste mandado de Vossa 

Majestade, ele suplicante está prestes para se partir, levando consigo vinte e 

dois companheiros religiosos, que se oferecem a servir a Deus  e a Vossa 

Majestade nesta missão e conversão daquelas desamparadas almas. Mas para 

se poderem embarcar, têm necessidade do subsídio de mantimento que Vossa 

Majestade costuma dar de esmola aos religiosos que vão para o Brasil, e que 

com efeito se deu por provisão de Vossa Majestade aos religiosos Capuchos, 
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que foram para o mesmo Maranhão os anos passados, a qual [pro]visão 

oferecia. 

     Pede a Vossa Majestade seja servido mandar que se dê a mesma esmola 

aos sobreditos missionários, para que se possam aprestar. 

     Com a petição relatada, apresentou o suplicante, registo de uma provisão 

tirada dos Livros da Fazenda de Vossa Majestade, e assinado por Agostinho 

Rodrigues, Porteiro do Conselho dela, pelo qual consta mandar Vossa 

Majestade dar a doze religiosos da Ordem de São Francisco da Província de 

Santo António deste Reino, que Vossa Majestade mandou à conquista do 

Maranhão e Pará no ano de seiscentos e vinte e dois, trezentos e cinquenta 

mil, à razão de trinta e cinco mil a cada um deles, de que Vossa Majestade lhes 

fez esmola para se proverem de hábitos, e outras coisas, e de embarcação, 

frete e man[ti]mentos para a viagem, necessários. 

     Dando-se de tudo vista ao procurador da Fazenda de Vossa Majestade. 

Respondeu “fiat.” Justiça 18. 

 

     Pareceu ao Conselho que Vossa Majestade deve servir-se mandar dar a 

estes vinte e três religiosos da Companhia, o viático que se deu aos de São 

Francisco da Província de Santo António pela provisão referida, que foram 

àquela conquista do Maranhão na mesma missão e conversão das almas, 

como estes ora vão. 

Aos 29 de Julho de 1629. 

 

     Ouçam-se os Padres Capuchos e os do Carmo se há inconveniente a 

passarem ao Maranhão tantos religiosos da Companhia, e ouvindo-se, 

sobretudo os procuradores da Coroa e Fazenda, dirá o Conselho seu parecer. 

Lisboa, 1 de Setembro de 1639 

[Despacho:]                                                       

Senhor 

     Satisfazendo o Conselho ao que Vossa Majestade manda, pela resolução 

do governo posta à margem desta consulta. 

     Pareceu dizer a Vossa Majestade, que demais de Vossa Majestade ter 

mandado pelas considerações de seu serviço, que fossem àquela missão 

todos quantos religiosos fosse possível, pela carta de 10 de Maio do ano 

                                            
18

 Diga-me o Conselho que religiosos há no Maranhão e em que quantidade e de que 

Províncias. Lisboa, 3 de Agosto de 1639. 
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passado de 1638 e por outra de 25 de Maio deste ano, de que com esta se 

enviam as cópias a Vossa Majestade, que se fizesse com estes religiosos o 

mesmo que se fez com os Padres Capuchos quando foram àquele Estado, 

entende o Conselho pelas notícias que tem que a necessidade de que vão 

todos estes religiosos é tão grande, que ainda que foram muitos mais, não 

bastariam, porque dentro, no distrito que ocupam os portugueses, que é desde 

o Maranhão até ao Gurupá, boca do Rio das Amazonas, há de distância mais 

de duzentas léguas, em que há grandíssima quantidade de aldeias de gentio, 

amigo e inimigo, e não há nenhum sacerdote, nem religioso que tenha cuidado 

deles, nem lhes saiba a língua diversas, pedindo os gentios baptismo e os 

cristãos os sacramentos, sem haver quem lhes administre, nem quem os possa 

conservar na amizade dos portugueses e na vassalagem de Vossa Majestade, 

coisa de grandíssima importância em paragem aberta aos inimigos. 

     E posto que o alvará de que se faz menção (que é também em ordem a isto 

mesmo) esteja embargado, conforme a informação que se teve, só tratam os 

embargos da matéria da jurisdição dos gentios das aldeias a que estes 

religiosos vão, nem a isto podia haver razão de embargos, e ainda os que se 

diz se puseram ao dito alvará, se não deviam admitir, porque Vossa Majestade, 

por descargo da sua consciência real, movido de serviço de Deus e seu, 

tomadas as informações necessárias, foi servido resolver que houvesse 

naquele mesmo Estado um administrador eclesiástico como o havia no Rio de 

Janeiro e Pernambuco, e se estes, foi Vossa Majestade servido criar, pela 

distância que havia daquelas capitanias à Baía aonde está o Bispo, com 

quanta mais razão e fundamento foi justa a resolução que Vossa Majestade 

tomou, em que houvesse no Estado do Maranhão, administrador eclesiástico, 

sendo a distância muito maior e terras mais dilatadas, causas que também 

moveram a Vossa Majestade a criar ali um governador sem dependência do 

governador geral do Estado do Brasil, e já quando se criaram os 

administradores eclesiásticos das ditas capitanias de Pernambuco e Rio de 

Janeiro, o contradisseram e embargaram os bispos que então eram do Brasil, e 

sem embargo de tudo o que por sua parte alegaram, se criaram os ditos 

administradores, por ser isto que convinha ao serviço de Deus e de Sua 

Majestade, e bem das almas daquelas conquistas, e muito mais lugar fica, 

tendo esta resolução no Estado do Maranhão, pelas razões referidas. E toda 

quanta delação nisto houver, e em dano seu e contra o serviço de Deus e de 

Vossa Majestade. Lisboa a 30 de Agosto de 1639. 
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[Despacho]                     

                                   Senhor 

Satisfaz o Conselho ao último despacho do governo, posto à margem 

desta consulta com a cópia da certidão do Padre Luís Figueira, Superior das 

Casas da Companhia do Maranhão, na qual declara debaixo de juramento que 

no Maranhão há três conventos de religiosos, um da sagrada religião do 

Carmo, que tem dez até doze religiosos, e outro da sagrada religião de Santo 

António, no qual residem quatro até cinco religiosos, e outra casa da 

Companhia de Jesus, em que residem só três religiosos, e que todos estes são 

portugueses, tirado um da Companhia que é siciliano, e no convento do Pará 

há seis ou sete religiosos do Carmo. Vossa Majestade fará o que for servido. 

Lisboa a 4 de Setembro de 1639. 

 

 

DOCUMENTO Nº 47 

S.d. [Ant. 1639, Julho, 5], Lisboa – Cópia do requerimento do Padre Luís 

Figueira, religioso da Companhia de Jesus e Procurador do Maranhão, em 

que pede para os jesuítas que vão para o Maranhão a mesma esmola 

concedida aos Capuchos. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1. 

 

     Diz Luís Figueira, religioso da Companhia de Jesus, Procurador do 

Maranhão, que Vossa Majestade por seu alvará, tem encomendado aos 

religiosos da mesma Companhia, a conversão da gentilidade do Maranhão e 

Grão-Pará. 

     E por sua carta, tem Vossa Majestade outro sim mandado, que vão logo 

para lá, quantos religiosos puderem ir da dita religião. E em cumprimento deste 

mandado de Vossa Majestade, ele suplicante está prestes para se partir, 

levando consigo vinte e dois companheiros religiosos que se oferecem a servir 

a Deus e a Vossa Majestade nesta missão e conversão daquelas 

desamparadas almas. Mas, para se poderem embarcar, têm necessidade do 

subsídio de mantimento que Vossa Majestade costuma dar de esmola aos 

religiosos que vão para o Brasil, e que em efeito se deu por provisão de Vossa 

Majestade aos religiosos Capuchos, que foram para o mesmo Maranhão os 

anos passados, a qual provisão se apresenta com esta. 
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     Pede a Vossa Majestade seja servido mandar que se dê a mesma esmola 

aos sobreditos missionários, para que se possam aprestar. E receberá esmola 

e mercê. 

[Despacho:] 

     Diz o suplicante, que o registo que oferece dos padres de Santo António é o 

último que houve para o Maranhão, porquanto nem antes nem depois foram 

outros religiosos àquela conquista por ordem de Vossa Majestade. E Vossa 

Majestade tem mandado que se faça, com ele suplicante e com os mais 

religiosos que vão em sua companhia, o mesmo que se fez com os religiosos 

Capuchos. 

 [Despacho:] 

     Satisfaz o suplicante com o que Vossa Majestade manda. E pede a Vossa 

Majestade humildemente, que seja servido mandar que se tenha respeito a 

serem muitos os religiosos que vão para o Maranhão (23). E que vão a fazer 

casas e igrejas, em terras aonde não hão-de achar colégios providos do 

necessário, nem camas, nem vestidos, nem com que pagar o frete do navio em 

que forem. E que não se podem partir daqui, sem ter efeito, o que Vossa 

Majestade mandar. 

 [Despacho:] Veja-se e consulte-se no Conselho da Fazenda. Lisboa, 

aos 5 de Julho de 1639. 

 

 

DOCUMENTO Nº 48 

S.d. [cerca de 1639, Julho], S.l. [Lisboa] – Informação dirigida a D. Filipe III 

de Portugal sobre a ida de jesuítas para o Grão-Pará e Maranhão 1. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1 

 

     Declara [sic] que a necessidade é tão grande, que não bastaria toda esta 

Província de Portugal, porque dentro no distrito que ocupam os portugueses, 

que é desde o Maranhão até à boca do Rio das Amazonas, aonde está um 

presídio de Vossa Majestade cujo sítio se chama Gurupá, em distância de mais 

de 200 léguas, há inumeráveis aldeias de gentio amigo e inimigo. E não há 

nenhum sacerdote clérigo, nem religioso que tenha cuidado deles, nem lhes 

                                            
1
 É um documento incompleto, incorporado no processo dirigido pelo Conselho da Fazenda ao 

Rei, relativamente ao pedido feito pelo Padre Luís da Figueira de se enviarem padres da 

Companhia para aquelas regiões do Brasil. 
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saiba as línguas diversas, pedindo os gentios o baptismo. E os cristãos, os 

mais sacramentos, sem haver quem lhos administre, nem quem os possa 

conservar na amizade dos portugueses e vassalagem de Vossa Majestade, 

coisa de grande importância em paragem aberta aos inimigos. 

     E Vossa Majestade, pela informação que disto teve, mandou por sua carta, 

que fossem logo para lá quantos religiosos da Companhia, pudessem ir. 

     E ao segundo ponto declara que esta missão é em ordem a cumprir isto que 

Vossa Majestade mandou por sua carta. Da qual ordem também se fazia 

menção no alvará que está embargado. Porém, os embargos somente tratam 

saber a jurisdição que Vossa Majestade quer pedir a Sua Santidade, para que 

haja novo administrador, de que a missão não tem alguma dependência. Mas 

somente é semelhante àquela que fizeram os religiosos Capuchos no ano de 

624, por ordem de Vossa Majestade e não se continuou. E Vossa Majestade 

manda agora fazer esta missão de novo, sem respeito ao outro ponto que os 

padres não pretenderam, nem nesta ida pretendem, nem tratam disso.” 

 

 

DOCUMENTO Nº 49 

1639, Setembro, 4, Casa de Nossa Senhora da Assunção – Informação 

sobre o número de conventos do Maranhão e respectivos religiosos. 

A.H.U., Maranhão, Cx. 1. 

  

     Luís Figueira, religioso da Companhia de Jesus, Superior de todos os da 

mesma Companhia do Maranhão, certifico que no mesmo Maranhão há três 

conventos de religiosos: um da sagrada religião do Carmo que tem dez até 

doze religiosos. E outro da sagrada religião de Santo António, no qual residem 

quatro até cinco religiosos. E outra casa da Companhia de Jesus na qual 

residem três religiosos. Todos estes religiosos são portugueses, tirando um da 

Companhia que é siciliano. E por passar na verdade, dou esta por mim feita e 

assinada e aviso, in verbo sacerdotis. Nesta Casa de Nossa Senhora da 

Assunção, Hoje, 4 de Setembro de 639 

(a) Luis Figueira. 

     Declaro que no convento do Pará, residem também seis ou sete religiosos 

do Carmo. Luís Figueira. 

 

[Em anexo:] 
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Senhor 

     Diz Luís Figueira religioso da Companhia de Jesus, que à sua notícia veio, 

como a uma consulta que deste tribunal e Conselho da Fazenda foi arriba ao 

governador (na qual Vossa Majestade manda dar ao suplicante matalotagem 

para se embarcar com seus 22 companheiros para o Maranhão) se pôs 

ultimamente por despacho. Depois de outras interlocutórias, que se desse vista 

aos religiosos do Carmo e de  Santo António e aos procuradores da Fazenda e 

da Coroa, para que dissessem se havia algum inconveniente em irem tantos 

religiosos da Companhia a esta missão. E porque sobre esta matéria já se deu 

vista aos ditos procuradores, e os religiosos apontados, estando neste Reino, 

não sabem a necessidade que há de operários no Maranhão, Grão-Pará e Rio 

das Amazonas, para poderem informar. 

     E por outra parte Vossa Majestade se tem informado a princípio, e o 

mandou consultar no mesmo conselho de Estado de Madrid, e com exacta 

informação mandou que fossem para o Maranhão logo quantos religiosos da 

Companhia fosse possível. 

     E o estado das coisas do Maranhão e conversão da gentilidade não teve 

depois disso, melhoramentos, nem ainda mudança, da qual se houvesse de 

tirar nova informação. 

     Pede ele, suplicante, a Vossa Majestade, seja servido mandar satisfazer à 

dita réplica do Conselho de Estado, com as razões sobreditas, para que sem 

que se dêem as ditas vistas, se mande dar execução ao que se pede. E 

receberá mercê. 

 

 

DOCUMENTO Nº 50 

1640, Março, 23, Lisboa – Esmola de 200 reis que se deu para resgate de 

Frei João Baptista, cativo em Argel. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 2. 

 

     El Rei faço saber a vós Manuel de Paiva Cardoso Ministro Geral da 

Rendição dos cativos ou a quem o dito cargo servir que a bem do respeito ao 

que se me representou por parte do Provincial da Província de Santo António 

deste reino acerca de se haver de declarar que quantidade de esmola é a de 

que lhe fiz mercê para resgate de dois religiosos da sua Ordem que estão 

cativos em Argel hei por bem de lhe fazer mercê por esmola aos ditos dois 
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religiosos de duzentos mil réis a cada um para ajuda de seu resgate, os quais 

entregareis a pessoa que por sua parte se vos der fiança segura e bastante 

para que se obrigue que morrendo, fugindo ou saindo do cativeiro por outra 

qualquer via que seja sem perecer se darem os ditos duzentos mil réis a cada 

um ou não nos tirando do dia que lhos entregarem (…) seis meses primeiros 

seguintes que (…) e por este que não passará pela chancelaria com 

conhecimento da pessoa que de vós receberá a quantia e certidão do capitão e 

oficiais do lugar por onde saírem do cativo em que declare como em seu 

resgate se darão os ditos duzentos mil réis a cada um mando vos sejam 

levados em conta. Pêro Jorge o fez em Lisboa a 23 de Março 1690 

 (a) Rei 

 

  

Hei por bem e mando a vós Manuel de Paiva Cardoso secretário geral da 

rendição dos cativos ou a quem o dito cargo servir que dês a dois religiosos 

contidos na provisão acima os duzentos mil réis a cada um nela declarados 

sem embargo de serem f(…) de cativos e da proibição em contrário, porquanto 

constarão dever seu resgate e por esta que não passará pela chancelaria com 

seus conhecimentos ou de seus bastantes procuradores em como de vós 

receberão os ditos duzentos mil réis cada um, e certidão de como no registo da 

dita provisão fica posto verba do contido nesta postilha, ando-vos sejam 

levados em conta. Pêro Jorge a fez em Lisboa a 13 de Julho de 1640. 

Declaro que os dois religiosos contidos na provisão acima se chamam Frei 

João Baptista e Frei Simão das Chagas. 

 

(a) Rei 

 

 Por virtude desta provisão pagou o tesoureiro-geral Manuel de Paiva 

Cardoso duzentos mil para o resgate do Padre Frei João Baptista os quais se 

levaram em conta ao dito tesoureiro geral Manuel de Paiva Cardoso, 

Lisboa, 10 de Abril de 1647. 

 

(Na Apostilha), Conde da Castanheira 

 

 Quatrocentos mil réis pagos no tesoureiro geral da Rendição dos Cativos 

de que Vossa Majestade fez esmola para o resgate de dois religiosos da 
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Ordem de Santo António que foram tomados dos Turcos e levados a Argel 

onde estão cativos. Entregues com a clausula do regimento e que este não 

passe pela chancelaria. Por carta de Sua Majestade de 29 de Fevereiro e 

portaria do Conde Presidente. 

Fica registada esta provisão a fl. 124 e a fl. 511. 

 

(a) Pêro Jorge 

Fica posto verba do conteúdo nesta postilha à margem dos assentos da dita 

provisão a fl. 124  e a fl. 511. 

(a) Pêro Jorge 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 51 

1640, Setembro, Lisboa – Carta do Provincial de Santo António sobre o 

cativeiro de quatro religiosos que tomaram os turcos de Argel. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 2, nº 4. 

 

     Sereníssima Senhora 

     Diz o Provincial da Província de Santo António que ele mandou por ordem e 

mandato expresso de Sua Majestade prover de religiosos da mesma província 

à conquista do Maranhão, dos quais quatro cativaram nos navios que daquela 

frota tomaram os turcos de Argel, dois deles morreram em miserável cativeiro 

com o mau tratamento e crueldades que com eles usaram aqueles infiéis. Para 

os outros dois que ficaram, Sua Majestade fez esmola em a Província de a 

socorrer com mil réis para ajuda de os resgatar, e um destes religiosos que era 

o prelado dos mais do Maranhão veio sob juramento e promessa de voltar a 

Argel se cá não achasse resgate, e seis cativos o fiaram com os Turcos. Há um 

ano que aqui assist,e que se gastou em fazer os papéis correntes, e estando 

com tudo o que se requer, o tesoureiro dos cativos Manuel de Paiva Cardoso 

diz que não tem dinheiro, e para dar dado o que se lhe tem pedido por muitas 

vezes, e só lhe pedem duzentos mil réis do dito cativo e o barco em que 

prometeu voltar se vai daqui a seis dias ou sete. 

 Pede a Vossa Alteza seja servida de mandar ao dito tesoureiro dê o 

resgate deste religioso em termo que possa ir neste barco, porque, de outro 

modo, de força será necessário voltar o dito religioso nele ao próprio cativeiro 
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em que estava por cumprir o juramento dentro no prazo assinalado, e saírem 

de cativeiro os seus fiadores que têm lá já seus resgates. 

 

E Roga Mercê 

 

Nota: Pague o tesoureiro dos cativos que adiantará a 27 de Setembro de 1640. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 52 

1640, Outubro, 2, Lisboa – Recibo de Jerónimo da Silveira, síndico da 

Província de Santo António, da esmola de 200 rs para resgate de Frei 

João Baptista, cativo em Argel. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 2. 

 

     Recebeu Jerónimo da Silveira, síndico da Província de Santo António, 

duzentos mil réis de Manuel de Paiva Cardoso tesoureiro geral da rendição que 

Sua Majestade fez esmola para o resgate do Padre Frei João Baptista religioso 

de Santo António que foi cativo pelos Turcos vindo por comissário do 

Maranhão e levado a Argel onde esteve cativo, a qual quantia lhe entregou o 

dito tesoureiro por virtude do alvará de Sua Majestade escrito na outra meia 

folha deste papel e por virtude de uma patente do Provincial da dita Ordem o 

padre Frei Francisco de Lisboa que deu poder ao dito Jerónimo Silveira para 

receber o dito dinheiro que assinou aqui com o Padre Frei João Baptista. 

Lisboa, 2 de Outubro de 1640. 

(aa) Frei João Baptista 

Jerónimo da Silveira 

 

 
DOCUMENTO Nº 53 

1640, Outubro, 2, Lisboa – Carta de Frei Francisco de Lisboa, Provincial 

de Santo António, a Frei João Baptista, Comissário do Maranhão, sobre 

uma esmola para redenção dos cativos. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 2, nº 3. 

 

     Frei Francisco de Lisboa ministro Provincial da Província de Santo António 

em este Reino de Portugal. 

     A nosso irmão Frei João Baptista, pregador e comissário do Maranhão, 

saúde e paz em o Senhor. Porquanto Sua Majestade foi servido de fazer mercê 

à nossa Província de duzentos mil réis de esmola para ajuda do resgate de 

Vossa Caridade pelas presentes lhe concedo licença para assinar o termo que 

se há-de fazer para constar que nos foi dada esta esmola pelo Senhor Manuel 

de Paiva Cardoso, tesoureiro da redenção dos cativos, a quem Sua Majestade 

cometeu o cumprimento da dita esmola. 

     E porquanto na nossa regra nos é proibido o recebermos pessoalmente 

dinheiro, o Senhor Jerónimo da Silveira, como síndico que é da Província 

receberá o dito dinheiro, e passará disso quitação em forma que faça fé. 

     Dada neste nosso Convento de Santo António de Lisboa em dois de 

Outubro de mil e seiscentos e quarenta anos, sob nosso sinal e selo. 

(a) Frei Francisco de Lisboa  

Ministro Provincial. 

 

 

DOCUMENTO Nº 54 

1642, Dezembro, 23, Roma – Breve de Urbano VIII para que na 

congregação intermédia se mantivesse Frei Cristóvão de Lisboa no cargo 

de Guardião do Convento de Santo António de Lisboa. 

A.N.T.T. , O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 5. 

 

Urbanus PP. VII. 

     AD FUTURAM REI MEMORIAM 

 Ezponi nobis nuper fecit dilectus filius Christophorus Vlixbonenensis 

Guardianus actualis Conventus Sancti Antonii Vlixbonenensis, et reformatus 

ordinis fratrum minorum Sancti Francisci de Observantia in Regno Portugalliae, 

quod in sua Província Portugalliae Guardiani de uno in alium Conventum in 

Congregatione intermedia mutare solent. Quoniam vero sicut eadem expositio 

langebat (?) ipso Cristophoro dicti Conventus Sancti Antonii, qui primarius et 

caput dictae Provinciae et cius Guardiani raro mutantur, uti Provinciae 

huiusmodi digniores, Guardiano praedicto, ac olim Sancrae Theologia Lectori, 
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librorum compositori de  (=et) alias  in Brasili Custodi Custodiae Sancti Antonii 

in Maragnano, ubi saecularibus et acclesiasticis personis jurisdictionem 

Episcopalem, necnon etiam sancti(?) adversus hereticam pravitatem, 

Inquisitionis Officium,  multorum Indorum ad fidem catholicam conversione et 

máximo vitae suae periculo administravit, quique olim fuit dictae suae 

Provinciae deffiniyor, et qualificator sctualis ejusdem Sancti Offici, ncnon in 

sexagésimo, ut aserti, suae aetatis anno constitutus existit, dedecori et 

ignominiae ipsique Civitati Uixbonenensi scandalo foret, si dictus Christophorus 

e maiori et primário suae Provinciae conventu in alium conventum minorem 

tanssmutaretur, Nobis propterea idem trnsmutaretur, obis propterea idem 

Christophorus humilitar supplicari fecit ut sibi in praemissis opportunee et infra 

providere de benegnitate apostólica dignaremur. Nos igitur eumdem 

Cristophorum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis 

excomunicationis, suspensionis et interdictii aliisque ecclesiasticis sententii 

sensuris et poenis a jure vela b homine quavis occasione vel causa latis 

aliquibus quomodolibet innodatus exit ad effectum praesentium dumtaxat 

consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huismodi 

supplicationibus inclinati, eidem Christophoro qua? Et dicto suo guardiontus ? 

eiusdem Conventus Sancti Antonii Ulixbonensis officio nisi? Ex aliqua culpa 

contra ipsum allegata et probata nullatenus annoveatur (=amovetur)? Nec 

amoveri possit apostólica auctoritate tenore praesentium concedimus et 

indulgemus.Mandantes proppterea omnibus et singulis ad quos spectat et pró 

spectabit in virtude sanctae obedientiae ac arbitriis omn? (= omnibus)poenis ut 

eumdem Cristophorum praemissorum commodo et effectu frui et gauderesinant 

et faciant ac decernentes praesenteslitteras validas firmas et efficaces existere 

et fore suosque plenários et íntegros effectus sortiri et obtinere, ipsique 

Christophoro in omnibuset per omnia suffragari debere, ac irritum et inane se 

quid secus super His a quoquam quauis auctoritate scinter vel ignoranter 

contingerit attentari, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus 

apostolicis ac ordinibus Provinciae et conventus, huismodi etiam juramento 

confirmatione apostólica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et 

consuetudinibus quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium 

praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis quibus omnibus 

et singulis illorum tenore oraesentibus pró plene et sufficienter expressis 

habentes illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum 



 228 

dumtaxat specialiter et expresse derrogamus coeterisque contrariis 

quibuscumque. 

 

Dactum Romae  apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscator Die XXXIII 

Decembris DCXXXXII Anno Vigesimo Pontificatus Nostri. 

 

M. A. Maratores 

 

 

 

1642, Dezembro, 23, Roma – Breve do Papa Urbano VIII para que na congregação intermédia 

se mantivesse Frei Cristóvão de Lisboa no cargo de Guardião do Convento de Santo António 

de Lisboa. A.N.T.T. , O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 5. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 55 

1644, Novembro, 4, Lisboa – Alvará de D. João IV de concessão de 

ordinária ao Convento de Santo António de Lisboa de quatro quintais de 

atum em cada ano pagos pelo Reino do Algarve. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 10, nº 1. 

 

     Eu El Rei faço saber aos que este alvará virem, que tendo considerado ao 

que me apresentou, por parte do Padre Frei Bernardo dos Mártires, ministro 

Provincial da Província de Santo António, hei por bem fazer-lhe mercê por 

esmola de quatro quintais de atum cada ano para o Mosteiro de Santo António 

desta cidade, dos vinte que tinham nas Almadravas do Reino do Algarve, os 

religiosos da Cartucha de Sevilha, havendo respeito a muita pobreza do dito 

mosteiro. 

     Pelo que mando aos vedores da minha Fazenda, lhe façam assentar nos 

livros dela das ditas Almadravas, os ditos quatro quintais de atum, e de 

dezassete de Outubro deste ao presente, levar cada ano na folha de 

assentamento delas, para lhe serem pagos assim, e da maneira que se pagam 

aos mais mosteiros, que vão na dita folha. E este se cumprirá inteiramente e 

valerá como carta, posto que seu efeito haja de durar mais de um ano, sem 

embargo das ordenações em contrário. 

     Manuel Ferreira a fez em Lisboa, quatro de Novembro, Seiscentos quarenta 

e quatro anos. 

     Fernão Gomes da Gama a fez escrever. 

(a) Rei 

Dom Miguel da (?) 

     Há Sua Majestade por bem fazer mercê por esmola ao Mosteiro de Santo 

António desta cidade de quatro quintais de atum cada ano dos vinte que tinham 

nos Almadravas do Reino do Algarve os religiosos da Cartucha de Sevilha, 

como acima declarado e que este valha como carta. 

Registado a fls. 393 

 Por resolução de S. Majestade de 17 de Novembro  

(a) Fernão Gomes da Gama 

 Assentado nas Almadravas do Algarve fl. 62 

 Registado na Chancelaria a fls. 166 

(a) Manuel Ferreira Botelho 

  

Assinada por ser esmola, em Lisboa a 13 de Novembro de 1644 anos e fls (?) 

Não deve dar instrumento por ser esmola. Lisboa, 13 de Novembro de 644,  

(a) (?) da Silva. 
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     Registada no Livro 22 dos Registos da Fazenda d‟ El Rei Nosso Senhor a 

fls. 393. 

(a) Manuel Ferreira. 

 Assentado a fl. 5 do Livro do Assentamento dos Ordenados da Portagem 

de Lagos. Lisboa, 19 de Dezembro de 1789. 

 (a) Gama 

 

 

DOCUMENTO Nº 56 

1645, 9 de Agosto – Carta de confirmação de D. João IV, sobre informação 

no Conselho de Fazenda, respeitante aos herdeiros de Bento Maciel 

Parente, fidalgo de sua casa, já falecido, sobre umas terras que este 

possuiu na Amazónia. 

A.N.T.T., Livro de Doações, Livro 1, Ano de 1640 a 1647, fls.87-97. 

 

     Dom João etc. faço saber aos que esta minha carta de confirmação por 

sucessão virem, que por parte de Bento Maciel Parente, fidalgo da minha casa, 

filho de Bento Maciel Parente, já falecido, que foi fidalgo de minha casa, me foi 

apresentada uma carta de El Rei D. Filipe de Castela por ele assinada e 

passada pela chancelaria, da qual o traslado é o seguinte: Dom Filipe, etc. faço 

saber aos que esta minha carta de doação virem, que tendo consideração aos 

serviços que o Conde de Basto, sendo governador deste Reino me apresentou 

em uma consulta o ano de seiscentos trinta e um, que havia feito Bento Maciel 

Parente, fidalgo de minha casa, a aos que mais que até o ano de seiscentos 

trinta e quatro fez em Pernambuco, cujos papeis apresentou na Corte de 

Madrid houve por bem por cartas minhas de dezoito de Maio de seiscentos 

trinta e quatro, e treze de Agosto de seiscentos trinta e seis, de lhe fazer mercê 

de algumas terras no Reino das Amazonas, além do foro de fidalgo, com dois 

mil réis de moradia, de que se lhe passou portaria na Corte de Madrid, tudo 

com obrigação de ir servir a Pernambuco três anos, porquanto seria assim de 

proveito pela muita prática que tinha daquela guerra. E que a Senhora Princesa 

Margarida, minha muito amada e prezada senhora Prima remetesse as 

Conselho da Fazenda com ordem que lhe nomeasse a dita capitania, não 

sendo nenhuma das que tenho escolhida para minha Coroa, nem das terras 

que estão dadas a terceiro. 
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     E, porque, no Conselho da Fazenda tomadas as informações necessárias, 

sendo ouvido o provedor dela, se lhe nomeou ao dito Bento Maciel a capitania 

de Cabo do Norte, que tem pela costa do mar trinta até quarenta léguas de 

distrito, que se contam do dito Cabo até ao Rio de Vicente Pinzón, onde entra a 

repartição das Índias do Reino de Castela, e pela terra dentro Rio das 

Amazonas arriba da parte do canal que vai sair ao mar oitenta para cem 

léguas, até ao Rio dos Tapavissos, e não é nenhuma das que tenho dado a 

terceiro. 

     Hei por bem de lhe fazer mercê da dita capitania do Cabo do Norte na 

maneira referida, e que se lhe passe carta dela como ultimamente se passou a 

Álvaro de Sousa de outra capitania de que lhe fiz mercê no mesmo Estado, e 

com a mesma jurisdição, e pagou de meia anata desta capitania cinquenta mil 

setecentos e vinte reis ao tesoureiro delas João Pais de Matos, que é o mesmo 

que dela se pagava na chancelaria, que lhe foram carregados em receita a 

folhas cento e dez do livro terceiro de seu recebimento. 

     Pedindo-me o dito Bento Maciel Parente, que, visto ter eu já escolhido 

conforme as minhas ordens das capitanias que hão-de ser cabeça daquele 

Estado do Maranhão e Pará, como se via na certidão do secretário Francisco 

de Lucena que apresentava, pela qual constou haver eu por bem de resolver 

por carta minha de três de Abril do ano de mil e seiscentos trinta e três, que 

ficassem reservadas para minha Coroa as duas capitanias do Maranhão e 

Pará, demarcando-se a do Maranhão com suas ilhas desde o Rio para o sul, 

até à ponta de Tapuita, para que se entenda há de costa cincoenta léguas, e 

que se divida esta capitania das demais por a boca do Rio Meari, e por o 

pivame arriba, e a Capitania do Pará se começa no Rio Maracanar contando 

pela ponta dele pela boca do Pará arriba, e que pelo primeiro braço do mesmo 

rio da parte de Leste vá cortando até ao primeiro salto do rio e província dos 

Tocantins que, se diz, dista do mar, cento e cinquenta léguas, e tem por costa 

até à Ponte de Separa trinta léguas e inclui nela a cidade de Belém. E pela dita 

declaração nomeou Álvaro de Sousa, que ele escolhia para sua capitania as 

terras que jazem desde os rios que dentro nelas estiverem, entrando 

juntamente nesta nomeação e escolha os ditos rios Tori e Caeté que ficaram 

ambos dentro da demarcação por onde há-de demarcar a dita capitania, que 

poderão ser quarenta e cinco até cinquenta léguas de distrito por costa, 

conforme a dita declaração se lhe passou ao dito Álvaro de Sousa carta de 

doação da dita capitania, lhe mandassem passar a ele dito Bento Maciel sua 
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carta de doação da dita capitania do Cabo do Norte de que eu também lhe 

tinha feito mercê. E visto por mim seu requerimento, e a forma da portaria 

relatada, por que lhe fiz esta mercê ao dito Bento Maciel com a mesma 

qualidade, jurisdição e obrigação com que foi concedida a outra capitania ao 

dito Álvaro de Sousa e as mais do Estado do Brasil. 

     E considerando eu quanto serviço de Deus e bem comum de meus Reinos 

e senhorios dos naturais súbditos deles, e ser a minha costa e terra do Brasil, 

Maranhão e Pará, digo Maranhão e Pará mais povoada do que até agora foi, 

assim para se nela haver de celebrar o culto divino e exaltar a nossa santa fé 

católica contra se reprovocar, a ela os naturais da dita terra infiéis e idólatras, 

como pelo muito proveito que se seguiria a meus reinos e senhorios e aos 

naturais e súbditos deles, em se a dita terra povoar e aproveitar, houve por 

bem de mandar repartir e ordenar as capitanias desertas em certas léguas para 

delas prover as pessoas que bem me parecesse, pelo qual, havendo respeito 

aos serviços que me fez, e espero que me faça o dito Bento Maciel Parente, e 

por folgar dele fazer mercê em satisfação deles usando de meu poder real e 

absoluto certa ciência (…). 

     89 vº: e outro sim lhe faço doação e mercê de juro e herdade para todo o 

sempre no modo sobredito de jurisdição cível e crime da dita capitania, da qual 

ele Bento Maciel Parente e seus herdeiros e sucessores usarão na forma e 

maneira seguinte, a saber: Poderá por si e por seu ouvidor estar a eleição dos 

juízes e oficiais, e assim pôr e apurar as pontas, passar cartas de confirmação 

aos ditos juízes e oficiais, os quais se chamarão pelo dito capitão e governador, 

ele proverá o ouvidor que poderá conhecer de auções novas dez  léguas ao 

redor donde estiver, e de  apelações e agravos conhecerá em toda a dita 

capitania e governança, e os ditos juízes darão apelação para o dito seu 

ouvidor nas causas que mandam minhas ordenações, de que o dito seu 

ouvidor nas causas que mandam minhas ordenações, de que o dito seu 

ouvidor julgar assim por aução nova, como por apelação e agravo, sendo em 

coisas cíveis, não haverá apelação nem agravo até à quantia de cem mil reis, e 

daí para cima dará apelação a parte que quiser apelar, e nos casos crimes. 

Hei por bem que o dito capitão e governador e seu ouvidor tenham jurisdição e 

alçada de morte natural indusivel em escravos e gentios, e assim mesmo em 

pios cristãos homens livres em todos os casos, assim para os absolver como 

para os condenar sem haver apelação nem agravo. 
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     Porém, nos quatro casos seguintes, a saber heresia, quando o herético lhe 

for entregue pelo eclesiástico, e traição e sodomia e moeda falsa terão alçada 

em toda a pessoa de qualquer qualidade que seja para condenar os culpados 

até à morte e dar suas sentenças a execução sem apelação nem agravo. 

     E, porém, nos ditos quatro casos poderá absolver da morte, posto que pena 

lhe quisera dar da morte, darão apelação e agravo e apelação por parte da 

justiça, e nas pessoas de mor qualidade terão alçada de dez anos de degredo 

e até de cem cruzados de pena sem apelação nem agravo (…) poderá o dito 

capitão e governador pôr meirinho diante o dito seu ouvidor e escrivões e 

outros quaisquer oficiais necessários e costumados nestes reinos (…) possam 

por si fazer vilas, todas quaisquer povoações que na dita terra fizerem e lhes a 

eles parecer que o devem ser, as quais se chamarão vilas e terras termo e 

jurisdição, liberdades e isenções, digo liberdades e insígnias de vilas segundo 

foto e costumes de meus reinos. E, isto, porém, se entenderá que poderão 

fazer todas as vilas que quiserem das povoações que estiverem ao longo da 

costa da dita terra e dos rios que se navegarem, porque dentro da terra firme 

pelo sertão as não poderão fazer menos espaço de seis léguas de uma a outra, 

para que possam ficar ao menos três léguas de terra de termo a cada uma das 

ditas vilas, e a tempo que assim fizerem as ditas vilas ou cada uma delas lhe 

limitarão e assinarão logo termo para elas, e depois não poderão da terra que 

assim tiverem dada por termo fazer outra vila sem minha licença (…) possam 

novamente criar e prover por suas cartas os tabeliães do público e judicial (…) 

e lhe pagarão suas pensões, segundo forma do foral do Estado do Brasil (…) 

mercê das alcaidarias mores de todas vilas e povoações, foros e tributos que a 

eles pertencem, segundo é declarado no dito foral do Estado do Brasil, as 

quais o dito capitão e governador e seus sucessores haverão e arrendarão 

para si no modo e maneira no dito foral contido, segundo forma dele 

     (…) mercê de todas as moendas de água, marinhas de sal e quaisquer 

outros engenhos de qualquer qualidade que sejam que na dita capitania e 

governação se puderem fazer (…). 

     Que pessoa alguma não possa fazer as ditas moendas, marinhas, 

engenhos, se não o dito governador ou aqueles a que ele para isso der licença 

(…). 

     (…) doação e mercê de juro e herdade para sempre de dezasseis léguas de 

terra de Lamego da costa da dita capitania, que entrarão pelo sertão dentro 

tanto quanto puderem entrar e forem da minha conquista, a qual terra será sua 
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livre e isenta sem dela pagara direito, foro nem tributo algum somente o dízimo 

à ordem do mestrado de Non Senhor Jesus Cristo, e dentro de vinte anos do 

dia (…) que tomar posse poderá escolher e tomar as ditas dezasseis léguas de 

terras em qualquer parte que mais quiser, não as tomando por juntas, mas 

repartidas em quatro ou cinco partes (…) as quais terras poderá o dito capitão 

e seus sucessores aforar ou arrendar em fatias. 

     (…) o dito capitão ou governador não poderá tomar terra alguma de 

sesmaria na dita capitania para si nem para sua mulher nem para filho herdeiro 

dela (…). 

     Mercê: meia dízima do pescado da capitania 

     Pau brasil: uma vintena do que se realizar com o pau daquela capitania 

vindo para reino pago na Casa da Mina (…). Todo o dito pau brasil que na dita 

capitania houver há-de ser sempre meu e de meus sucessores, sem o dito 

capitão governador e nem outra pessoa alguma poder tratar nele nem vendê-lo 

para fora (só para aproveitamento local o que for necessário, segundo o que é 

declarado no foral do Estado do Brasil) 

     Escravos: 

     Me praz fazer mercê ao dito Bento Maciel Parente e a seus sucessores de 

juro e herdade para sempre que dos escravos que eles resgatarem e houverem 

na dita capitania possam mandar a estes Reinos trinta e nove pessoas cada 

ano para fazer delas o que bem lhe vier. Os quais escravos virão ao porto 

desta cidade de Lisboa, e não a outro algum porto, e mandará com eles 

certidão dos oficiais da dita capitania de como são seus, pela qual certidão lhe 

serão despachados os ditos escravos forros sem deles pagar direitos alguns 

nem cinco por cento, e além destas trinta e nove pessoas que assim cada ano 

poderá mandar. Hei por bem que possa trazer por marinheiros e grumetes em 

seus navios todos os escravos que quiserem e lhe forem necessários (…) 19.  

(Não direito de sisas nem imposições saboarias, tributos de sal ou outros não 

indicados expressamente nesta carta de doação). (…) Enquanto houver filho 

lídimo varão no mesmo grau não sucederá filha, posto que seja de maior idade 

                                            
19

 A carta de confirmação continua com o enunciado de obrigações, tais como direitos de sisa, 

saboarias tributos de sal e outros que não forrem indicados expressamente na dita carta, bem 

como as punições e castigos a que o capitão estaria sujeito, como era o caso de crime de 

“traição à Coroa”. 
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que o filho 20.Cumpram e façam cumprir esta carta como se nela contém que 

se registará no livro dos Contos da dita conquista do Maranhão e Grão-Pará 

(…) 21.Lisboa, aos nove de Julho, 1645 Rei 

 

DOCUMENTO Nº 57 

1646-1686 – Despesas de obras realizadas na igreja do Convento de Santo 

António da vila da Sertã. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Convento de Santo António da Sertã, 

Maço 16. 

 

Livro das coisas notáveis que ao diante sucederem neste Convento de Santo 

António da Sertã e obras que nele se fizeram e quem as fez. 1646. (…) 

(fl. 3 e vº) 1646, de Julho de 1646. Sendo Provincial Frei Manuel de Santa Catarina 

a oito de Julho do ano de mil e seis centos e trinta e cinco se lançou a primeira 

pedra neste Convento de Santo António desta vila da Sertãm, testemunhas que 

assim o afirmaram Vicente do Casal e João da Mota Gomes, Síndico deste 

convento e António Nunes de Andrade, Belchior Moniz do Sobral, pessoas que 

correram com as obras desta Casa que aqui assinaram hoje dezaseis de Agosto de 

mil seiscentos e quarenta  e seis, sendo eu Frei António de Santo André que este fiz 

por minha mão, Guardião o primeiro do dito Convento. 

(fl. 4) Este mosteiro e dormitório e algumas oficinas se fizeram com as esmolas que 

deu este Povo da vila da Sertam e seu termo. 

     A igreja até as frestas se fez no tempo que foi Provincial o Irmão Frei Bernardo 

dos Mártires com esmolas que ele juntou pela província. 

     O mais da igreja se fez com as esmolas que deu o irmão ministro que ora é Frei 

Manuel da Purificação, e em seu tempo se fez também o sino, sendo eu Fei António 

de Santo André guardião da dita casa. 

(fl. 4 vº) Com as esmolas que deu o irmão Ministro Frei Manuel da Purificação da 

congregação ate o capitulo, se fizeram as obras seguintes, sendo eu guardiam 

neste mesmo tempo Frei João do Espírito Santo. 

                                            
20

 Este ponto da sucessão pelas varonias masculinas – seguindo o exemplo do que se passava 

no Reino – está muito desenvolvido no documento. 

21
 Referem-se de novo, como era da praxe nestes documentos de nomeação, crimes e 

punições ao capitão em casos de traição à Coroa. 
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     Primeiramente fiz o coro de todo acabado (tirando as cadeiras) e isto a 

fundamentis. 

     Guarneci toda a igreja e alpendre e portaria. 

     Guarneci o lanso da enfermaria por fora. 

     Puz as grades na igreja. 

     Fiz a porta da igreja mas foi por conta da comunidade. 

     Lageei meu cruzeiro. 

     Lageei a cozinha e concertei a talha com seu cano de pedra por fora. 

     Fiz o campanário. 

     Levantei os muros desde o alpendre da igreja até à vinha e juntamente um 

pedaço da banda da porta do carro, fiz as janelas de contas (?) do refeitorio. 

(a) Frei João do Espírito Santo 

(fl. 5) Em o Ano de 1658, comecei o claustro desta Casa com cincoenta mil reis que 

trouxe da nossa Senhora do Mosteiro, sendo Provincial o nosso Irmão Frei Simão 

da Natividade, o qual me deu da Província vinte mil reis da casa qe estavam em a 

mão de nosso Sindico, oito mil reis que haviam crescido das obras, sendo Guardião 

desta casa Frei Manuel de São Bernardino, a quem eu sucedi, e saindo o irmão Frei 

Luís de S. Francisco por Ministro Provincial me deu quinze mil reis para aiuda desta 

obra, logo com que se acabou de madeirar os telhados e ao depois me deu vinte mil 

reis com que se acabou de sobradar as varandas, as janelas que estão feitas e o 

guarnecê-lo por baixo (…) foi com a esmola da casa. 

     Fiz mais uma Ministra no Refeitório com seus caxilhos tudo pintado com huma 

caveira. 

     Tirei a porta que hia do dormitório para as secretas e a puz no corredor da 

varanda. 

     Fiz mais um frutado sobre a Via Sacra para tirar um cano que tinha cana senão 

podiam não dar. 

     Fiz mais um armário sobre a escada que desce para a cozinha para terem em 

ele a roupa da enfermaria. 

     Puz em a sacristia um quadro de S. Jerónimo (…). 

(fl. 5 vº) Obras que se fizeram nesta Casa sendo Provincial Frei Manuel de São 

Bernardino e o Guardião dela Frei Bento de Santo António do Porto. 

      (…)O Retabulo da Ceia para o Refeitório que custou oito mil reis em Lisboa. 

     Duas vidraças do corpo da igreja que chegaram a dez mil reis com arames e 

ferros para as redes. 

     Pus-lhe mais um formoso espelho com caixilhos pretos. 
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     Mais um Cálice todo de prata que me deu Iria Temuda que dis lhe custou onze 

mil reis. Este cálice se desfez para a Custodia que se fez nova. 

     Deixo dezasseis mil reis de madeira cortada e serrada em a Hospedaria para os 

retábulos, tudo isto em o meu tempo que aqui estou ate 27 de Agosto de mil 

seiscentos e sessenta anos. 

     (a) Frei Constantino de S. João, Guradião. 

     Fiz mais o campanário para o sino do Relógio de cantaria que me custou perto 

de sinco mil reis. 

     Desentulhei do tanque da horta até cima a parede donde vai o cano da água, 

tudo e se deitou ao rio de que ficou mais de três barsas (sic) de terra de largo e de 

comprido são mais de dez. 

     Forrei o corredor e guarneci tudo que está entre a porta do coro e o dormitório. 

     Sobradei uma cela que fica pegada à escada que vai para a cozinha. 

     As contas das obras vão em este Livro a folhas 14.  

(fl. 6) Sendo Provincial o nosso irmão Frei António de Santa Maria e eu Frei António 

de Santa Maria, Guardião desta casa de Santo António da Sertão com esmolas dos 

fieis devotos em o ano de 1664 puz em ela a Senhora da Conceição que está no 

nicho do altar maior, e o primeiro dia que se descobriu foi o da Porciúncula do 

mesmo ano em o qual abri o poço na cerca, e em o dia sétimo do Octavario da 

Conceição da mesma Senhora começou a aparecer água. 

     Puz mais as vidraças da capela-mor. 

     Forrei a casa da Culatra e o De Profundis, advertindo que as seis dúzias de forro 

de que em tempo do irmão Frei Cristovão dos Mártires para a tal culatra se fez 

menção se não gastarasm em a dita obra nem se sabe em quanto, porque em meu 

tempo se comprou para isso. 

     Fiz mais três frontais de couro guarnecidos por fora de seda com suas fitas e 

pálios lavrados de seda e duas vestimentas brancas de chamalote de festa. 

     Fiz mais o cano da nora ate o tanque de telhões. 

     Puz mais em o poço dois caldeirões de cobre. 

(a) Frei Francisco de Salvador – Frei Vicente das Neves. 

    Uma dúzia de ramalhetes de seda batida talqueados que custaram em Lisboa 

oito mil ser uma dúzia de vazos para eles de pau torneados e pintados de preto e 

custaram em Coimbra mil rs. 

     Mais que se deu o Irmão Ministro para estas obras forão dez mil reis que deu o 

irmão Guardião de Lamego e outros des mil reis que tudo saiu da Divina 

Providência. 
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     (aa) Frei Manuel da Madre de Deus – Frei Bento de Santo António – Frei 

Dionísio de Santo António 

(nota: A casa da nora e lavatório se fez, sendo Guardião Frei Francisco dos Santos 

na era de 1683) 22. 

(fls. 21-23) Gastos que se fizeram no tempo do Irmão Guardião Fei Cristovão dos 

Mártires, do legado que António Lopes Caxim deixou a esta casa. 

     Da ferragem dos castiçais da pianha.............................................................. 1000 

     De tintas pera as imagens do Cruzeiro .......................................................... 2000 

     De tabuado para as mesmas imagens ........................................................... 2020 

     De serrar a madeira para o coro outo dias de serra a trezentos e quarenta reis 

por dia, soma........................................................................................................ 2720 

     De pregos e ferragem para o Camarim........................................................... 1420 

     Soma esta despesa oito mil e cento e secenta taboado que junto a oitenta e sete 

mil e duzentos reis, faz tudo soma de noventa e sinco mil trezentos e secenta ate 

hoje cinco de Agosto de 1664. 

     Em fé do qual nos assinamos aqui guardião e discretos hoje cinco do dito mes. 

      (aa) Pero Colaço – Frei Cristovão dos Martires – Frei Constantino de S. João – 

Frei Jerónimo da Conceição. 

     Gastou mais Pedro Colaço, (como) testamenteiro de António Lopes Cachim, 

hoje dezoito de Julho de mil seiscentos e sessenta e cinco. servindo ainda de 

Guardião o Irmão Fei Cristovão dos Mártiires. 

     De um pedreiro de seis dias que andou rebocando a casa da culatra por fora e 

um servidor cinco dias o pedreiro a seis vintens e o servidor a quatro, que soma mil 

e cento e vinte reis ...................................,.......................................................... 1120 

     De um pedreiro seis dias a seis vintens e um servidor seis dias a quatro vintens 

soma mil e duzentos reis .................................................................................. 1200 

     Mais de seis dias de um pedreiro a seis vintens por hora e de um servidor outros 

seis dias a quatro vintens soma mil e duzentos reis............................................ 1200 

     Mais de seis dias de um pedreiro a seis vintens e seis dias de hum servidor mil e 

duzentos reis ....................................................................................................... 1200 

     Mais de um pedreiro quatro dias que andou acabando de rebocar a dita casa a 

cento e vinte e um servidor tres dias a quatro vintens setecentos e vinte reis.... 0720 

                                            
22

 Segue-se a fls. 14 e segs. um “Rol do que no meu tempo se gastou sendo guardião com as obras 

desta casa”, rol de “férias” com pagas a serradores e carpinteiros, um deles o mestre Bento Pires, 

carpinteiro, por forros e tabuado, carretos, mãos de artífices e obreiros, em 1660, e com 

cabouqueiros e pedreiros, em 1661-1663, como o mesrtre Martins, pedreiro. 
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     Soma esta despesa como parece sinco mil e quatro sentos e quarenta reis. 5440 

 

     Despendeu mais o dito Pedro Colaço treze mil reis que deu a Gonçalo Prego de 

dourar o Camarim que não entrou na conta dos retábulos, soma tudo dezoito mil 

quatrocentos e quarenta reis em fé do qual nos asinamos aqui guardião e o dito 

Pedro Colaço e discretos, hoje dezoito de julho de 669 ....................................18440 

(aa) Frei Cristovão dos Martires – Pedro Colaço – Frei Jerónimo da                 

Conceição – Frei Boaventura de São João.  

     Ate aqui se fez esta despeza sendo Guardião desta casa Frei Cristovão dos 

Mártires. Os seguintes são, sendo Guardião Frei Jerónimo da Conceição (...). 

     Despendeu mais o dito Pedro Colaço oitocentos e quarenta reis de um 

cabouqueiro que andou seis dias arrancando lajes para se lagear a igreja.......... 840 

      Mais de duzia e meia de tabuas que se tomaram para se forrar de baixo do altar 

mor e para os santos que estão no mesmo lugar quinhentos reis ........................ 500 

     Mais três tostões que se deu a Bento Pires de três dias que trabalhou na mesma 

obra.........................................................................................................................300 

    Mais de dois homens que andaram arrancando lages para a igreja quatrocentos e 

oitenta reis.............................................................................................................. 480 

     Mais de outro homem que andou na pedreira arrancando lages dois dias 

duzentos e oitenta reis .......................................................................................... 280 

     Mais de oito dias que andou o mesmo homem arrancando pedra, digo, lajes para 

a igreja mil reis .................................................................................................... 1000 

     De uns varões de ferro que se puzeram nas frestas da igreja para as cortinas 

que estão debaixo do altar-mor de umas vergas de ferro que estão para as redes 

das mesmas frestas des tostões.......................................................................... 1000 

     Mais de huma duzia de taboado para a mesma obra que se fez debaixo do altar- 

mor trezentos e sesenta rs ................................................................................... 360 

     Ao pedreiro que lageou a igreja mil e quatro sentos reis de dez dias cinco mil e 

setecentos reis da siza que se pagou por Gonçalo Prego ….............................. 1700 

     Soma esta despesa feita hoje a vinte e três de Setembro de 666 doze mil e 

quinhentos e dez reis……..……………………………….……………………….. 12 510 

Em fe do qual nos asinamos aqui o dito Pedro Colaço, Guardião e Discretos dia ut 

supra. 

(fl. 24) Feitas estas Contas todos que estão neste Livro do legado que deixou 

António Lopes Caxim a esta Casa, que são trezentos mil reis para se despenderem 

nas obras e retabulos da Igreja de que foi testamenteiro Pedro Colaço de Alcobia, 
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Almoxarife desta vila. Importa ter-se gastado cento e trinta e hum mil e quinhentos e 

sessenta reis que juntos com cento e sincoenta mil reis que se deram a Gonçalo 

Prego de doirar e pintar os retábulos, fazem soma ao todo de duzentos e oitenta e 

um mil e quinhentos e sesenta reis que para os trezentos mil reis faltam dezoito mil 

e quatrocentos e quarenta reis.………………………………..…………………….18440 

Os quais o dito Pêro Colaço entregou ao Sindico desta casa João da Mota Gomes 

com que faz a quantia dos trezentos mil com que tem satisfeito aos trezentos mil 

reis em fé do qual nos asinamos aqui, o dito Pedro Colaço, Síndico, Guardião e 

Discretos, hoje 23 de Setembro de 666. 

(aa) João da Mota Gomes – Pedro Colaço de Alcobia – FreiJerónimo da Conceição 

– Frei João da Salvação – Frei João de São Boaventura. 

     Aos vinte e quatro de Março de 667 fiz contas com o nosso Sindico dos gastos 

que se fizerão do legado de António Lopes Caxim, e são os seguintes. 

     De trazerem o Sacrario de Penela para aqui quinhentos reis ……………….... 500 

     De gastos que fez Frei José de madeira que comprou para o Sacrario trezentos 

e setenta reis …….…………………………………………………………………..…..370 

     De uma fechadura para o sacrário…………………….…………………………. 320 

(fl. 24 vº) Monta esta despesa como parece mil e noventa reis, que abatidos de 

dezoito mil e quatrocentos e noventa reiss que estavão na mão do nosso irmão 

sindico, fica-lhe na mão dezasete mil e trezentos e cinquenta reis, em fe do qual 

assinamos aqui, Síndico, Guardião e Discretos, hoje no mesmo dia acima declarado 

...…...… 17350.  

(aa) Frei Jerónimo da Conceição – João da Motta Gomes – Frei João da Salvação – 

Frei João de São Boaventura. 

     Aos 12 de Janeiro de 668 fiz contas com o nosso Irmão Sindico no que se 

gastou no meu tempo ate este dia do dinheiro que deixou António Lopes Caxim de 

esmola para as obras e achei ter-se gasto o seguinte: 

     De 36 engonços para as cadeiras do Coro com seus pregos a 15 rs cada um, 

dois mil e setecentos reis ……………………………………………………..……... 2700 

     De uma pilla duzentos rs …………..……………………………………….……… 200 

  De pregos para o Coro quatrocentos reis ....………….…………………………  400 

  De sinal para umas vidraças para as frestas da Capella mor mil e dusentos rs.1200 

  De pregos para o coro quatrocentos e quarenta rs ………………………………..440 

     Soma esta despeza como parece quatro mil e novecentos e noventa rs que 

abatida a desassete mil trezentos e cinquenta que ficaram do tempo do irmão 

guardião Frei Jerónimo da Conceição fica na mão do nosso irmão Sindico doze mil 
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e quatrocentos e des mil rs em fee do que nos assinamos aqui guardião, sindico e 

discretos, hoje 12 de Janrº de 667. 

(aa) Frei João da Purificação – João da Motta Gomes – Pedro Collaço 

      Declaro que os doze tostõis que aqui vão em despeza pª sinal das vidraças por 

não ter vidro o vidraceiro se não fizeram em Coimbra aonde estavam 

encomendados, e os doze tostõis se dispenderão com um almocreve que levou dois 

doentes em duas padieiras a Tancos e por verdade fis esta declaração. 

     Este anno de 668 se distratou meio alqueire de trigo do legado que deixou 

António Lopes Caxim com Manuel Fernandes do Outeiro dos do Cabo (sic), o qual 

deu des tostões e ficou desobrigado da divida do dito legado e estes des tostões 

juntos aos doze mil e quatrocentos e dez rs fazem soma de treze mil e quatrocentos 

e des rs. 

     Despesa do que se gastou deste dinheiro.  

     Dez tostões de um carpinteiro que pregou as cadeiras do Coro e fés os 

tabernáculos dos cadeirais e credencias com que gastou des dias a seters hum 

tostão cada dia; De ouro e tintas pª o Sacrário oito mil e quatrocentos rs. 

     Soma esta despesa nove mil e quatrocentos rs que abatidos a treze mil rs e 

quatrocentos e dez rs fica na mão do senhor Pedro Colaço de Alcobia quatro mil e 

des rs em fee do que nos asinamos aqui o dito Pº Collaço, guardiam, discretos, hoje 

12 de Julho de 1668. 

(aa) Pedro Colaço – Frei António de Sta Maria – Frei João da Purificação. 

(fl. 27) Sendo eu frei João da Visitação Guardião desta casa de Santo António da 

Sertã despendeu Inácio Leitão, padroeiro do Capítulo, três mil rs de uma vestimenta 

pª o dito Capitulo e três tostões mais para um guarda pó para cobrir o altar. Em 

conta despendeu no tempo do Irmão Guardião Frei Francisco dos Santos seis 

tostões de uma esteira para o dito Capítulo, e por passar na verdade fiz aqui este 

assento, hoje 28 de Maio de 1686. 

(a) Frei João da Visitação Guardião 

(b)  

DOCUMENTO Nº 58 

1647, Abril, 27, S. Luis do Maranhão – Carta de Frei Luís da Assunção a D. 

João IV sobre os resgates dos índios do Maranhão. 

A.H.U., Maranhão, CX. 1. 

 

     Por carta do Conselho Ultramarino feita a 20 de Julho de 1646 anos, me 

manda Vossa Majestade que vendo com atenção que pede, negócio de tanta 
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importância, a visse, do meio que poderá haver para o resgate destes índios 

que entre si têm cativos em guerra, e os comem quando lhes não resgatam, 

conquanto que se não tome daqui ocasião para se resgatarem os livres à 

sombra destes. 

     Pela larga experiência que tenho desta conquista e governo do Maranhão, 

adquirida em muitas ocasiões na continuação de vinte e quatro anos que cá 

assisto, nestas partes da América, digo que se Vossa Majestade houver por 

bem, mandar guardar e, observar inviolavelmente esta ordem, que se poderão 

fazer os resgates dos índios cativos sem que se fique dando ocasião para que 

se resgatem os livres, como até agora se tem feito. 

 

1. Que os governadores, capitães-mores, provedores-mores da Real Fazenda 

e ouvidores gerais, sejam inábeis e incapazes, para que por si nem por outras 

pessoas, possam possuir nem comprar índio algum dos chamados de corda, 

com outras penas rigorosas que um mal grande habituado de muitos anos e 

assas danoso, pede vigoroso remédio para se poder tirar destas pessoas, 

mandarem fazer os resgates, nascem todos os males e cativeiros injustos, que 

são muito mais do que são os lícitos, porque querem muitos, segundo da 

grande sede que tem e seus apaniguados, para cujo efeito tomam por 

correctores, mulatos e mamelucos que vivem sem temor de Deus, nem das 

justiças da terra, pois que os tem de casa, por irem de mando delas, e são as 

que vão mais interessadas que todo o povo junto, o que tudo cessará se forem 

excluídos de todos destes interesses e proveitos e resultará tudo na conquista. 

 

2. Que as Câmaras possam mandar cada um ano, fazer uma ou duas 

entradas ao sertão, nas aldeias que ainda não tem recebida nossa 

comunicação e amizade e ordens dos ministros de Vossa Majestade, e não em 

as nossas já sujeitas, porque nestas não há índios cativos presos para comer, 

e dado caso que estiveram, era obrigatório e muito fácil proibi-los, que assim 

como os ministros de Vossa Majestade os governam e castigam, e os fazem 

trabalhar em seus interesses e proveitos próprios, assim lhes podem proibir se 

os houvera, mortes guerras, prisões, cativeiros e comer carne humana, e não 

incitá-los e provocá-los com os tais resgates e compras a que se andem 

cativando uns aos outros por várias vias e modos de que sou testemunha de 

vista. O que tudo fica cessando com esta proibição, a qual por muitas vezes a 
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tem feito alguns governadores, mas nunca guardada e sempre muito mal 

castigada. 

 

3. Que antes de partirem para as três jornadas, se faça um acento dos mais 

necessitados, e que assim em seus nomes se façam os resgates, para que 

paguem o custo que fizerem e se morrerem ou fugirem, que se saiba a cuja 

conta foi, e não vá tudo confuso ao arbítrio e vontade do capelão. 

 

4.  Que as farinhas que tomarem aos índios, que se lhe pague e o aluguer das 

suas canoas e do trabalho de irem remar as canoas, pagarão aos índios, logo 

dois ou três meses, e à volta o que mais lhe restarem a dever, o que tudo se 

assentará em um livro particular assinando nele os oficiais da Câmara com o 

procurador dos índios. 

 

5. Que sejam todos inábeis, para que não possam comprar a negro, ou por 

sua via, negro algum, e que os tais sejam muito bem castigados, salvo nas 

ditas jornadas, por tirar de todo a ocasião de se andarem cativando pelos 

caminhos, e se venderem os que são entre eles órfãos e mais desamparados, 

e para os eclesiásticos e Regulares haja rigorosa proibição de seus prelados, 

porque é também necessária para alguns. 

 

6. Que nas tais jornadas de resgates, se não faça alguma violência ou força 

aos índios, assim nossos como aos do sertão e que as compras dos índios 

cativos se faça à vontade dos índios, para que assim Deus não seja ofendido, e 

os índios se vão esquecendo dos muitos e notáveis agravos que lhes temos 

feito nos tais resgates e nos vão tendo amor, e para que nos recebam os 

outros anos de boa vontade, que do contrário tem resultado, lançarem muitas 

vezes as armas e fugirem da nossa comunicação, e ser-lhe odioso o nome de 

portugueses e agradável o dos estrangeiros que são os naturais do Norte, que 

com lhe termos já dado por algumas vezes guerra, contudo não deixam sua 

amizade. 

 

7.  Que os governadores, cada um ano mandem avançar por pessoa recta e 

de satisfação dos transgressores desta ordem e conforme suas culpas sejam 

rigorosa e exemplarmente castigados, o que é de crer que agora farão, pois 

que não vão interceder já em suas culpas e ( ) e os ouvidores gerais nas visitas 
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da correição, devassem também sobre esta matéria. Deus guarde a Sua Real 

Majestade, hoje, 27 de Abril de 1647. 

 

Humilde Capelão de Sua Majestade 

 (a) Frei Luís d‟Assunção1 

 

1) Comissário Geral de São Francisco do Maranhão 

[Em documento anexo:] “Treslado da proposta que o governador geral do 

Maranhão fez sobre o resgate dos índios do Maranhão e sobre o aviso que do 

Gurupá fez o Capitão João Pereira de Cáceres”. 

      Com pareceres de 

(aa) Mateus de Sousa Coelho, Vigário-geral 

Padre Frei Pedro da Madalena, Vígário Provincial do Convento de N. Sr.ª do 

Monte do Carmo 

Padre Francisco Pires da Companhia de Jesus 

Padre Frei Francisco do Presépio, Presidente do Mosteiro do Maranhão 

Vigário da Matriz da Cidade de S. Luís do Maranhão, Domingos Vaz Correia 

Frei Eliseu do Vencimento do Convento de Nossa Senhora do Carmo 

António Teixeira de Melo, capitão-mor, que foi, da capitania 

Sargentos-mores e Capitães 

Oficiais da Câmara do Maranhão 

António Figueira Durão, Ouvidor-Geral do Estado do Maranhão 

Provedor-mor da Fazenda de Sua Majestade Manuel Pita da Veiga 

Almoxarife da Fazenda Real, Martinho Moreira 

Escrivão da Fazenda, Manuel de Bulhões (...) 

 

Parecer do Padre Frei Francisco do Presépio, Presidente do Mosteiro do 

Maranhão 

(...) seja descido o dito gentio, com todo o favor e brandura, buscando para isso 

todos os meios necessários que uma pessoa de respeito e de sã consciência. 

Em companhia vá um religioso ou eclesiástico desinteressado. 

(...) dareis mantimento para um ano. 

(...) resguardando as ordens d‟El Rei e a lei de Deus que manda não fazer 

agravo, violências, nem enganar a ninguém. 
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(...) aos índios havemos de mostrar por obras, o que lhes ensinamos por 

palavras, para evitarmos o escândalo e (...) se aos nossos olhos obrar o 

contrário enganando-os e roubando-os e violentando-os. 

(...) hei por bem, que sejam cativos todos os gentios que estando presos 

cativos de outros para comerem, forem comprados. Tem abuso e ambição 

formada em tomar, usurpar e saquear as aldeias e tratar com força e violência 

com as armas reais, muito maior número, sem conta os índios forros, de que 

são os de que fala e concede a lei. E para os portugueses fazerem estas 

entradas pelo sertão, até agora levavam as farinhas dos nossos índios sem 

lhes pagarem, obrigando-os a que desfizessem suas roças, ainda que não 

estivessem de vez para isso. 

(...) Nenhuma paga lhes davam, senão muito mau tratamento que os demais 

dos soldados davam aos demais dos índios. 

(...) Todas estas e as demais injustiças que se faziam nos tais resgates se 

devem de remediar e atalhar com boas ordens. 

(...) Até agora se dava por gentio, preso cativo de outros para comerem, os 

chamados de corda e todos os demais que o novo gentio queria vender, de que 

tem nascido a maior distorção dos índios e assim das conquistas, pelo que, se 

não deve em nenhum caso permitir, como muitas vezes mandou o governador 

passado Francisco Coelho de Carvalho, mas sempre foi muito mal guardado e 

menos castigado que em todas as aldeias sujeitas a Sua Majestade, que por 

nenhum caso nela se compre, nem resgate a índio algum (...) porque se os tais 

índios estavam sujeitos ao governo e mando dos governadores e capitães-

mores e se vão baptizando, justo é que lhe não consintam nem permitam 

matarem índios nem os comerem (...) que para isso os vejam filhos da Igreja, 

vassalos de Sua Majestade. Logo, achem os tais [principais] para não lhe 

consentirem a fome de carne humana, tendo índios presos para matarem e 

comerem, que são os que a lei somente trata. 

Outro sim, não se compre algum índio a outro, nem menos fazê-los seus 

correctores e compradores como até agora faziam, com isto lhe eram ocasião 

que lhes davam de se venderem uns aos outros, nem de se cativarem pelas 

roças como faziam para pagarem e satisfazerem o que tinham comprado dos 

portugueses. 

E que se tenha grande conta com o número dos índios que forem nas jornadas 

dos resgates, para que as capitanias não fiquem sem gentio, para uma ocasião 

de guerra, que mal se pode saber quando pode suceder e muito especialmente 
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neste tempo que o Holandês está em guerra no Brasil e foi lançado fora desta 

praça e não sabemos se quer tornar a ela a se vingar ou a povoar. A vigilância 

é proceder com prudência. 

(...) sobre o remédio de evitar e castigar os males e danos feitos nestes 

resgates (...) que se mande que todas as farinhas que para as tais jornadas se 

houverem dos índios, sejam primeiro a elas pagas por via dos procuradores 

dos índios e Ouvidor-Geral que houver na cidade, e assim lhe pagarem pela 

mesma via, o justo aluguer das canoas que houverem dos índios, pagando-lhe 

logo três meses, e a mesma paga lhe farão fazer os ditos ouvidores e 

procurador, de três meses, pelo trabalho de irem remar e servir na dita jornada 

(...) e dos que morrerem na dita jornada se pagará o que se lhe ficar a dever, a 

sua mulher e filhos, ou a quem lhe pertencer (...). 

Elaborados estes pareceres numa Junta dos Resgates em S. Luís do 

Maranhão. 

 

 

DOCUMENTO Nº 59 

1649 (cerca), S.l. – Estabelecimento da Província da Piedade em Portugal 

e em seus domínios até ao ano de 1649. 

A.N.T.T., Miscelânea Manuscrita, Livro 1104, fls. 229-245. 

 

      Na era de 1487, reinando em Castela El Rei D. Fernando e a Rainha D. 

Isabel, o primeiro religioso que deu princípio à Província da Piedade foi Frei 

Pedro de Melgar, pessoa nobre, frade leigo, filho da Província de Santiago, 

onde tomou o hábito, o qual moveu ao mesmo propósito da guarda de nossa 

Regra a Frei João de Ávila, sacerdote da mesma Província, e a Frei João de 

Guadalupe, que era da Custódia dos Anjos, e daí saiu por esta reformação, e 

Frei António de Valladolid, e outros religiosos da mesma Província de Santiago. 

E estes, com licença do Ministro Geral, que ainda então era dos padres 

conventuais, e tinham o selo da Ordem, aportaram de comum consentimento e 

elegeram por seu Custódio a Frei Pedro de Melgar, e mandando a Roma por 

uma Bula para levantarem a obediência ao Vigário Geral da Observância para 

que os não molestassem e perseguissem como faziam, dizendo a toda a 

qualidade de pessoas que eram alevantadores de novidades e alvoraçadores 

da ordem, os quais antes quiseram que o Ministro geral somente os visitasse e 

sustentasse em pureza da Regra, começando assim a viver com hábitos de 
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burel remendados e estreitos e curtos, para renovarem a Ordem com que o 

nosso Padre São Francisco começou, hábito capucho que é capelo agudo (?) 

sem uma diante cozido com o hábito somente, como capelo de gabão, 

sabendo pois os Observantes da dita Província de São Tiago que tinham 

mandado pela Bula, por estorvarem que não viesse, puseram os frades em um 

hospital da cidade, a qual tanto que veio, e foi dada a Frei Pedro de Melgar, 

saiu de Santa Maria dos Anjos com um companheiro sacerdote em o ano de 

1500 em o mês de Fevereiro, e veio a Trujillo, onde os Observantes não 

quiseram que viera, e à véspera de Nosa Senhora, de Março do dito ano, se 

traçou a Casa de Santa Maria da Luz, quase a uma légua de Trujillo, junto às 

casas de Jerónimo de Chaves, rogando os ditos padroeiros a permitissem fazer 

ali, e em pouco tempo foi edificada. E sendo três companheiros, fizeram umas 

Ordenações para todos os que viessem e entrassem em esta Companhia. 

Vieram estes religiosos em crescimento, e como em a cidade vissem e 

conhecessem a austeridade de suas vida, tiveram-lhe tanta devoção que isso 

moveu os Observantes a trabalharem por todas as vias que puderam de os 

extinguir de todo. Vendo Frei Pedro falar com um Guardião de Santa Helena, 

mosteiro dos ditos Observantes, que está junto de Llerena, o prenderam e o 

tiveram alguns dias preso. E vindo o Provincial Frei João do Rio, o soltou para 

não escandalizar a Cidade de Trujillo. Não trato das mais perseguições que 

estes primeiros religiosos padeceram por causa de quererem de todo efectuar 

seu primeiro intento, desacreditando-os com os Reis, e ainda com o Papa, e 

indo Frei João de Guadalupe com um companheiro a Lisboa, passando pelo 

Terreiro do Paço encontrou com eles o Duque de Bragança D. James (sic), que 

está em glória, vendo-os descalços, remendados e Capuchos, com as mais 

mostras de humildade e pobreza, lhes perguntou donde eram e que buscavam, 

e Frei João lhe respondeu que eram frades de São Francisco de Castela, e 

vinham a este Reino a alguns negócios. Disse-lhes o Duque se tomariam 

alguma casa, se lha dessem, ao que lhe respondeu que Nosso Senhor lho 

inspirara porque não buscavam outra coisa. O Duque lhes disse fossem pela 

sesta falar com ele a sua casa. E espantado Frei João de ver tanta devoção, 

subitamente perguntou a alguns dos seus quem era, e sabido deles que era o 

Duque de Bragança entendeu, não sem mistério, que Nosso Senhor o 

encaminhara ali. Vindo pois as horas devidas, foi-se frei João a casa do Duque, 

e praticando largamente, lhe deu conta de todo o seu intento, dos princípios 

passados e de todo o mais sucedido de Frei Pedro de Melgar e mais 
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companheiros, como eram perseguidos e lançados de Castela, e vinham a este 

Reino buscar algum refúgio para com quietação de suas almas servissem ao 

Senhor e guardassem sua profissão e Regra, e pois ele lho inspirara, olhasse 

Sua Senhoria o serviço que lhes fazia em os tomar à sua conta e protecção. 

Assentou então ali o Duque de lhe dar o Mosteiro e casa da Piedade em Vila 

Viçosa, e se ofereceu a os amparar e defender, e tratou logo com El Rei 

D.Manuel, seu tio, sobre seus negócios, e indo-se para Vila Viçosa lhes 

mandou logo fazer a dita casa com todas as oficinas conforme à pobreza que 

eles pretendiam, e afirma-se que em toda a obra do Mosteiro se não gastou 

mais de sessenta mil reis. Vieram os outros frades de Castela da mesma 

congregação, e moraram juntos em a mesma casa, com os quais conversava o 

Duque tão facilmente como se fora qualquer deles, (…). E estavam pela horta 

dentro da cerca alguns oratórios debaixo de lapas e outros entre o mato, dos 

quais tinha o Duque um particular seu, em que se recolhia fora dos tempos da 

comunidade, o qual enquanto a dita casa se não mudou, esteve feito, e se 

chamava Oratório do Duque, e cresceu com isto a devoção em ele, que sendo 

desposado com a primeira mulher determinou ser religioso e frade da nossa 

Província, e para o melhor fazer fugiu para Roma para fazer profissão nas 

mãos do Papa, e feita se tornar a Espanha a perseguir seu propósito, o que, 

sabido por El Rei, mandou atrás dele, porque ficava sua esposa já em Portugal, 

e o alcançaram em Navarra, e o forçaram a tornar. E parecendo a El Rei que 

isto nascera dos frades, fez com que os lançassem da dita casa da Piedade, e 

assim se saíram e estiveram alguns dias em uma ermida na Serra da Ossa, e 

neste tempo os frades Observantes deste Reino tomaram a mesma casa em 

que moraram algum tempo, e veio entre eles Frei João de Ataíde, que no 

mundo houvera de ser Conde de Atouguia, e falecendo na dita casa esteve em 

ela sepultado, até que ela se mudou e lhe levaram os seus ossos para 

Atouguia, ficando um osso da perna em uma arca na capela da Casa nova com 

alguma terra que davam aos enfermos, e fazia muitos milagres aos enfermos. 

Da Serra da Ossa se foram ao extremo de Castela onde moraram algum tempo 

em um ilhéu que fez o Guadiana, porque pelo acima dito, das muitas 

perseguições dos padres Observantes, e por cartas que os Reis de Castela 

escreviam ao de Portugal, que os lançasse do Reino, não os deixaram estar 

nele e não ousaram tornar a Castela por dela virem perseguidos. Contudo, 

como em Roma tinham posto um frade chamado Frei António de Valladolid 

para estes negócios, onde esteve dezoito anos, começaram os frades que de 
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cá foram a proceder com suas demandas para se eximirem da obediência da 

Observância, que eles sofriam tão mal, que houveram uma revocatória do 

Papa Júlio II. E como também tinham o Rei contra si, e o Papa por este 

respeito os favorecia pouco, padeciam muito grande trabalho. Mas ainda que 

estes senhores os perseguiam, não faltavam outros senhores, assim 

escolásticos como seculares, que os favoreciam, por entenderem seus santos 

desejos e intentos, até que Deus lhe pôs o remédio seguinte: que sendo Frei 

João de Argomanes, então Vigário Provincial da Província de Santiago, depois 

de constranger aos Capuchos que estavam em as casas de Castela, que lhe 

obedecessem pela revocatória que o Papa Júlio havia feito, queixou-se a El Rei 

D. Fernando que os Capuchos que estavam em Portugal não obedeciam à 

revocatória do Papa e havidas cartas do dito Rei para o de Portugal se foi à 

cidade de Évora, onde então estava El Rei e a Rainha, e estava também o 

Duque de Bragança e Frei Pedro de Melgar com eles falando, por vezes o dito 

Provincial, e Frei Pedro recebeu com quem já com El Rei e com o Duque El Rei 

D.Manuel se ajuntou a ele, e ao Duque e Frei Pedro, e concertou-os em esta 

maneira: que as Casas que em aquele tempo o dito Frei Pedro tinha em 

Portugal, que eram a Piedade situada no sítio antigo, a segunda São Francisco 

de Chaves, a terceira o Bom Jesus de Barcelos, a quarta Santa Rita, a quinta 

Nossa Senhora da Consolação junto a Borba, e as que daí em diante lhes 

dessem, lhes ficassem e de todas se fizesse uma Custódia perpétua, por cuja 

informação Sua Alteza suplicava ao Papa, o qual havia de instar  de imediato 

ao Vigário Geral da Observância, e que as casas que em Castela tinham se 

incorporassem na Província de São Tiago pelo Vigário Provincial da dita 

Província, o qual as prouvesse de religiosos, as quais casas eram também 

outras cinco ou seis. Feito este concerto, e ficando o dito Rei D. Manuel por 

assegurador de tudo o que tocava a seus Reinos, vendo pois Frei Pedro suas 

largas e más perseguições as mudanças por esta causa de seus 

companheiros, que com cada uma delas se lhe iam grande parte deles o pouco 

favor que havia acabado no Provincial dos Conventuais, e como pela 

obediência da claustra, pelas largas licenças e liberdades que os Ministros 

davam ao fim de nove anos, não podia acabar nada, e movido sobretudo pelo 

desfavor do Papa, consentiu em o dito concerto, e ficou em Portugal tomando 

depois de Deus ao Sereníssimo Rei D. Manuel e o Duque de Bragança por 

patrões, defensores e senhores da Custódia da Piedade, da qual sendo ele 

Custódio o primeiro, a regeu dezassete anos, com os que havia já sido das 
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outras casas que em Castela tinha, até que em o Capítulo Geral seguinte, que 

se celebrou em tempo do Papa Leão, que sucedeu a Júlio Segundo, foi feita 

esta Custódia da Piedade da Província por si, e das Casas que ficaram em 

Castela se fez outra Custódia de São Gabriel, com não menos trabalhos que os 

passados. Nelas morreu Frei João de Guadalupe, indo a caminho de Roma. 

Sobre sua liberdade e excepção da Observância de que esta pobre família 

sentiu assaz de falta, mas com a ajuda de Nosso Senhor, se fez também 

depois de alguns anos Província, de maneira que de Custódia do Santo 

Evangelho, como no princípio teve por nome, saíram estas duas plantas, a 

saber: a Província da Piedade, e a de São Gabriel. 

      Não deixarei de fazer menção da ocasião que Frei Pedro de Melgar teve de 

tornar ao Reino, visto como os frades foram daqui lançados pelo sobejo fervor 

do Duque, e presumir El Rei, ou quem o informava, que isto lhe procedia da 

companhia dos frades com que tratava tão familiarmente, por cuja causa El Rei 

os mandou despedir do seu Reino, e eles foram como fica dito, pelo que a 

causa de sua tornada foi esta. Depois de Frei Pedro vir de Roma e recuperar 

em Castela os lugares que lhe haviam tomado, ajudando-se os Padres da 

Província de Santiago da revocatória que a Rainha houvera, que já estava 

outra vez cessada, moveram contra ele e contra os seus, que já eram mais de 

cinquenta, novas moléstias, e sabendo isto o Duque D. James 23, que estava 

quieto em casa, falou ao Mestre Frei Jerónimo de Chaves, famoso letrado, e 

então Ministro Provincial dos Padres Conventuais em Portugal, concertando 

com ele que tornassem a meter os Capuchos em este Reino, sobre que o 

Duque escreveu a Frei Pedro, o qual mandou dois frades a Guimarães, onde 

então estava o Duque, e tendo o dito Provincial, Capítulo, foram com ele 

recebidos, o dito Frei Pedro com todos os frades de sua obediência, por 

moradores da Província de Portugal e lhes deram o Convento de São 

Francisco de Chaves como fica dito, Santa Sita, junto a Tomar, que depois se 

deixou, e o Bom Jesus de Barcelos, e somente ficou ao dito Ministro a 

Visitação em correição (sic), segundo a sua maneira de viver. Daí a pouco 

tempo lhe tornou a dar o Duque o Mosteiro da Piedade junto a Vila Viçosa, e o 

Bosque junto a Borba, e assim viveram algum tempo, e posto que quase 

multiplicassem os frades, contudo Frei Pedro não abriu a mão dos lugares que 

tinha em Castela, antes pôs frades quantos pôde porque queria que no 

                                            
23

 No original, mantém-se a grafia tradicional do quarto Duque de Bragança, Dom James, por 

D. Jaime (1479-1532). 
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Capítulo geral que então se fazia em Roma se daria a sentença, como se deu, 

que cada um deles ficasse com as casas que naquele tempo tivessem, e assim 

ficassem com a posse, mas finalmente bel rei D. Manuel e o Duque de 

Bragança, metendo a mão nisto, como fica dito, os consertaram de maneira 

que Frei Pedro ficou cá com estas cinco casas sendo delas Custódio, até se 

fazer Província, dando obediência aos Padres Conventuais deste Reino, e 

assim sendo Custódia, como depois Província, tomou Deus a ela muito 

grandes e perfeitos varões. O selo maior desta Custódia enquanto o foi, e 

agora enquanto Província, imprime a Piedade, a saber, uma Cruz com seu 

título, e a Senhora Assumpta ao pé dela com Cristo no regaço, o que tudo 

cerca um cordão da Ordem, e por de fora este letreiro: Provincia Pietatis, e no 

sair do letreiro uma cruzinha. O Selo menor imprime também a Piedade, com a 

Cruz com a Senhora assentada ao pé e Cristo no regaço, sem mais outra coisa 

alguma. Está esta Província por todo o Reino de Portugal e vão as casas 

crescendo de maneira que hoje chegam a trinta e mais, a qual para ser bem 

regida e os frades serem providos do espiritual e temporal por suas 

consolações, visto como o Irmão Ministro não pode ser presente em um lugar 

ou parte do Reino, faz quatro Comissários a quem comete das suas vezes e 

poder acudirem a uma necessidade. Em Alentejo está um, outro na Beira, outro 

em Entre Douro e Minho, e outro no Algarve.  

     1. O primeiro que se elegeu nesta Província como Provincial foi Frei Pedro 

de Montemolim, religioso de muita virtude e santidade, que foi eleito no ano de 

1517. Tomaram em seu tempo as casas seguintes: São Vicente do Cabo, onde 

esteve muito tempo o corpo deste Santo Mártir de Valença, e dali foi trasladado 

por El Rei D. Afonso Henriques para a Sé de Lisboa. Ficou uma grande relíquia 

no mesmo Mosteiro, a qual está em uma formosa Custódia de prata que 

mandou fazer o Bispo do Algarve D. João de Melo. Há aqui em o seu dia 

indulgência plenária perpetuamente todos os anos. Foi no ano de 1587, a 25 

de Maio, destruída parte pelos ingleses, sendo Ministro Frei Pedro de 

Guimarães, mas tornou-se a edificar em o tempo de frei João de Évora, posto 

que parou a obra até o segundo ano do Ministrado de Frei Simão de Aveiro. O 

fundador dela foi o Bispo do Algarve D. Fernando Coutinho. A segunda Casa 

se neste tempo tomou foi São Francisco de Lagos, situada junto à mesma 

cidade, foi dada pelo mesmo D. Fernando no ano de 1518. Moram aqui 14 a 15 

frades. A terceira casa que neste se tomou foi Nossa Senhora do Paraíso junto 

à Cidade de Silves, também fundada pelo dito Bispo. É vigararia, como 
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também o é São Vicente, e nelas moram 7 a 8 frades. A quarta casa que se 

tomou neste tempo é São Francisco de Elvas, deu o sítio dela uma nobre 

matrona por nome Genebra da Rosa, seus edifícios se fizeram por indústria do 

Duque de Bragança D. James, de uma grossa esmola de missas que deixou 

Manuel Pessanha que na Índia a acabou com o Marechal foi edificada no ano 

de 1518.  

     2. O segundo Provincial foi Frei Francisco de Alconchel, pregador. Foi eleito 

na era de 1520. Tomou-se em seu tempo São Frutuoso de Braga, sendo 

Arcebispo da mesma cidade D. Diogo de Sousa, o qual a deu à Província no 

ano de 1522. Edificou a Igreja de São Frutuoso sendo Arcebispo da mesma 

cidade para nela ser sepultado, o qual passou desta vida no ano de 659, e 

esteve aí seu corpo até o ano de 1502 e daí foi furtado e levado a Santiago da 

Galiza pelo Bispo de Santiago D. Diogo, sendo Arcebispo de Braga São 

Geraldo. Moram nela quinze a dezasseis frades e é casa de noviços. A 

segunda casa que se neste tomou foi Santo António de Portalegre o qual por 

estar longe da cidade se mudou para onde agora está. Fez-se esta casa com 

diversas esmolas do povo. Comprou o sítio e o deu à Província D. André de 

Noronha, Bispo da mesma cidade, edificou-se o antigo mosteiro no ano de 

1522, fez nela a capela-mor João da Silva, comendador de Alpalhão. 

     3. O terceiro Ministro Provincial foi Frei João de Albuquerque, Pregador e 

Confessor, que depois foi de El Rei D. João o 3º e mandado por Bispo de 

Goa.Em seu tempo se tomou Nossa Senhora do Seixo, a qual está situada 

junto ao lugar do Fundão. Foi edificada por D. Diogo da Silva no ano do Senhor 

de 1526. Este Frei Diogo da Silva foi Doutor e Desembargador do Paço de El 

Rei D. João III e seu confessor em esta Província. Tomou o hábito e dela saiu 

para Bispo de Ceuta e depois Arcebispo de Braga. Com suas esmolas, e de El 

Rei D. João, e das do Duque de Bragança, edificou o dito Convento e na era de 

1577 se mudou. Também se tomou neste tempo Santo António de Abrantes, 

no sítio antigo chamado Abrançalha, um grande pedaço da vila, no ano de 

1526. Foi edificada por D. Lopo de Almeida, Conde da mesma vila de Abrantes.  

     4. O 4º Ministro Provincial foi Frei Bartolomeu de Albuquerque no ano de 

1526. Tomou-se neste tempo Santo António de Aveiro. No ano de 1526 fez-se 

com as esmolas do povo e renovou-se no ano de 1564 fez esta obra de se 

levantar toda a casa Francisco Tavares.  

     5. O 5º Ministro foi Frei Diogo de Borba no ano de 1529. Tomou-se a casa 

de freiras no Algarve, a qual deu D. Branca de Vilhena, mulher que foi de Rui 
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Barreto, e foi depois trocada pela de Vila Nova de Portimão Nossa Senhora da 

Esperança, que era dos padres Observantes, por causa de um mosteiro de 

freiras de Santa Clara da Primeira Regra que a Rainha D. Catarina, mulher que 

foi de El Rei D. João III mandou ali fazer, e querendo eles Reis que os frades 

desta Província tivessem cargo delas visto como eram também pobres, 

contudo se escusavam, pelo qual se ordenou a dita troca dos mosteiro. Tomou-

se também a casa da Anunciada junto à vila de Tomar. Deu este mosteiro 

Isabel Teixeira, mulher que foi de António de Figueiredo, no ano de 1528, e 

para que melhor fôssemos servidos renunciou o padroado em El Rei D. João III 

para que nos provesse do necessário, como faz por via do Convento de Tomar 

a quem nos ele deixou muito encomendado.  

     6. O 6º Ministro Provincial foi Frei Jerónimo de Albuquerque a segunda vez. 

Foi eleito no ano de 1532. 

     7. O 7º Ministro Provincial foi Frei Diogo de Borba, a segunda vez, foi eleito 

no ano de 1535.Tomou-se neste tempo a casa de Santo António de Estremoz e 

edificou-se por importunações do povo com suas esmolas e indústria de El Rei 

D. João o 3º no ano de 1537 fez a capela-mor o Almirante do Reino. Foi muitos 

anos casa de noviços, moram nela comummente catorze a quinze frades. 

     8. O oitavo Ministro Provincial foi Frei António de Benavente, eleito no ano 

de 1538. Tomou neste tempo Santo António junto a Coimbra. Edificou esse 

mosteiro D. Álvaro da Costa, tirando a igreja, que já era ermida da Sé da 

invocação de Santo Antão Abade, por cuja causa o Bem Aventurado Santo 

António de Pádua, sendo aqui noviço, deixando o nome de Fernando, tomou o 

de António, e morreu em companhia de alguns companheiros de Nosso Padre 

que vieram de Itália em umas celas térreas e aqui lhe deram o hábito e 

profissão em este mesmo lugar e aonde agora está o Capítulo se afirma foi a 

própria cela do Santo. A este Capítulo onde foi eleito o dito Frei António de 

Benavente veio e se achou presente o Padre comissário geral Frei Vicente 

Lunes, e veio também o Duque de Bragança D. Teodósio, terceiro Duque de 

Bragança, onde pediu com muita instância e devoção ao Padre Geral e à 

Províncias quisesse aceitar a sua obediência o Mosteiro das Chagas que ele 

tinha feito em Vila Viçosa para suas irmãs se meterem nele e servirem a Nosso 

Senhor, e não o querendo o Capítulo aceitar, depois de muita controvérsia, 

vendo o Padre Geral a muita devoção do Duque e a obrigação a que esta 

Província está à Casa de Bragança, mandou por santa obediência que se 

aceitasse, pelo que foram constrangidos a fazê-lo. Mas, por a Duquesa D. 
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Joana, mulher que foi do Duque D. Jaimei seu pai, ter um passadiço de sua 

casa para o dito Mosteiro, pediram-lhe os frades que o mandasse desfazer, e 

por ela insistir em o não desfazer, vendo a Província quanto isto importava para 

o que convinha ao bem da religião, desistiram do dito Mosteiro, e se deu então 

aos frades da Observância. 

      9. O 9º Ministro Provincial foi Frei João de Forno (?), eleito em Nossa 

Senhora da Anunciada junto a Tomar, pela festa de nosso Padre São 

Francisco, presidindo neste Capítulo o Padre Comissário Frei João Calvo. 

Trocou-se neste tempo a casa de São Francisco de Forno (?) pela de Vila 

Nova pela razão que está dito insistindo El Rei e a Rainha com muita 

importunação que os frades desta Província que ainda estavam no Mosteiro de 

São Francisco da dita cidade, tomando-se este Mosteiro a seu cargo e 

obediência, e por sua parte o Padre Comissário Geral Frei João Calvo, que 

então estava no Reino e assistente no Capítulo, como fica dito, mas não 

podendo acabar com a Província, que aceitasse o cargo e regimento do dito 

Mosteiro, e das freiras deles, mandou El Rei que trocasse o dito Mosteiro pelo 

de Vila Nova de Portimão, que era dos frades Observantes, para eles terem 

cargo das freiras, e assim se fez posto que com muito sentimento do povo da 

dita cidade. 

     10. O 10º Ministro Provincial foi Frei Diogo de Borba a terceira vez. Foi 

eleito no ano de 1543 em Nossa Senhora da Consolação de Borba. Neste 

tempo se tomou o Bom Jesus de Valverde, légua e meia da cidade de Évora, 

pelo Cardeal Infante D. Henrique, Arcebispo desta cidade no ano de 1544. E 

morrendo o Rei deste Reino o deixou em comunidade a D. Teotónio, Arcebispo 

da mesma cidade, como se também Nossa Senhora da Assunção junto à vila 

da Vidigueira; edificaram este Mosteiro Dom Francisco da Gama, o primeiro 

Conde deste nome, e o segundo daquela casa, e a Condessa D. Guiomar 

Vilhena, sua mulher, no ano de 1545. Moram aqui comummente 12 a 13 

frades, que os que lhes sucederam no Condado sustentam mui largamente 

com muito amor e devoção aquilo que o povo não pode como a enfermaria, 

botica, etc. Tomou-se também Santo António de Loulé junto à dita vila. Edificou 

a Nuno Rodrigues Barreto e D. Leonor de Milão, sua mulher, no ano de 1546. 

Está nela sepultado o santo Frei António de Lisboa junto ao arco do Capítulo 

ao longo do pano do Refeitório. Moram nesta casa comummente 20 frades. 

Tomou mais a casa de São Francisco de Portel, a qual edificou o Duque D. 

Teodósio, quinto Duque de Bragança, no ano de 1547.Moram nele dez frades. 
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Estas duas casas derradeiras foram recebidas no último termo do seu 

ministrado.  

     11. O 11º Ministro Provincial foi Frei Simão de Vermiosa, eleito no ano de 

1546 no Convento de São Francisco de Elvas. Mudou-se em seu tempo para o 

sítio onde agora está a Piedade antiga pelo Duque D. Teodósio. Faleceu este 

senhor no ano de 1563, tão devoto da Província que quando o Ministro o ia 

visitar se punha de joelhos e lhe beijava o hábito não se querendo sentar até o 

não fazer sentar primeiro. Quando ia ao Mosteiro da Província entrava com os 

frades no coro e fazia outras particularidades que descobriam bem a devoção 

que no coração tinha. Na hora da sua morte, por serem os guardiães no 

Capítulo que se fazia em Coimbra, mandou chamar os presidentes da Piedade 

e de Borba e, tomando uma imagem do nosso Padre São Francisco nas mãos 

com muitas lágrimas, disse estas palavras: “Meu Padre São Francisco, que 

sempre vos tive na vida por pai, já que agora levastes os meus guardiães a 

Capítulo, vós me acompanheis nesta minha despedida e hora tão necessária, e 

me ajudeis, apresentando minha alma diante do Senhor”. Com outras palavras, 

beijando a imagem do Nosso Padre pediu aos presidentes que o 

acompanhassem como irmãos e lhe vestissem o hábito da Província para nele 

ser enterrado.  

     12. O 12º Ministro Provincial foi Frei João de Forno (?), a segunda vez eleito 

nas era de 1548 no Convento do Bom Jesus de Valverde, presidindo Frei 

André da Ínsua M. G. Acabou este nosso Provincial em Castela visitando a 

Província de São Gabriel. 

     13. O 13º Ministro Provincial foi Frei Miguel de Abrantes, eleito no ano de 

1551 no Bom Jesus de Valverde. Tomou-se em seu tempo Santo António da 

Covilhã e edificou-se esta casa com esmolas do povo com muita devoção no 

ano de 1553. 

     14. O 14º Ministro foi Frei Peregrino. Neste Capítulo foi primeiro eleito Frei 

Pedro Coutinho, natural de Estremoz, mas por não poder andar a pé renunciou 

ao ministrado. O mesmo fez Frei Simão de Vermiosa, de que já se tratou, o 

qual experimentado primeiro e achando não poder levar adiante o rigor da 

Província, que aos Provinciais, mais eu, todos lhes é necessário experimentar, 

renunciou por causa de uma enfermidade que tinha no meio tempo do seu 

ministrado. E assim foi Frei Peregrino das Serzedas em lugar de Frei Pedro 

Coutinho, que ambos foram muito grandes religiosos, foi eleito em Santo 

António de Estremoz o ano do Senhor de 1554.  
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     15. O 15º Provincial desta nossa Província foi Frei João Castanho, natural 

de Estremoz. Foi eleito no Convento da Assunção da Vidigueira, o qual 

Capítulo fizeram o Conde Dom Francisco da Gama e a Condessa D. Guiomar, 

sua mulher, os que tinham feito a casa. Foi eleito este Ministro no ano do 

Senhor de 1557. 

     16. O 16º Ministro Provincial foi Frei Cristóvão de Abrantes, pregador que 

depois foi Comissário Geral deste Reino, o qual em o elegendo o mandaram 

visitar à Província de São Gabriel. Foi eleito no Convento de Nossa Senhora da 

Assunção da Vidigueira no ano de 1560, presidindo Frei Manuel Cochila, que 

havia visitado a Província. Fizeram este Capítulo os mesmos Condes. Tinha-se 

neste tempo tanto rigor no andar descalços que neste tempo fizeram deixar a 

todos os vogais que não tinham manifesta necessidade as solas, sandálias e 

sapatos (?) que trouxeram nos pés e se foram todos os mais descalços para 

suas casas, por remotas que fossem, como se viu dos que para aí vieram 

morar, que acharam num canto da casa todos estes despojos. Tomou-se neste 

tempo Santo António de Castelo Branco. Foi edificada esta casa por D. 

Fernando de Meneses e por sua mulher D. Filipa de Mendonça no ano de 

1562. Deitaram a primeira pedra segunda feira da Dominica in albis. Mudou-se 

também para onde está a casa de São Francisco de Lagos.   

     17. O 17º Ministro Provincial foi Frei Jerónimo da Guarda, que depois foi 

confessor da Infanta D. Isabel e da senhora D. Catarina. Foi eleito em Santo 

António de Coimbra, onde ele era guardião. Mudou-se neste tempo o Bom 

Jesus de Barcelos para onde agora está. Deu esta casa também o Duque de 

Bragança D. James (sic), como dito é, no ano de 1505. E de vigararia que era é 

agora guardiania pelos povos comarcães serem muito devotos. Reedificou-se 

também neste tempo Santo António de Aveiro como fica dito. 

     18. O 18º Ministro Provincial foi Frei Álvaro de Olivença, eleito em Santo 

António de Aveiro no ano de 1566. Tomou-se neste tempo Santo António da 

cidade do Porto, situada defronte da cidade sobre o rio Douro. Deram este sítio 

Brás Pereira, cavaleiro de Cristo, e sua mulher Mecia da Paz, reservando-se 

para si a capela-mor. Os edifícios se fizeram com esmolas do povo no ano de 

1569, e de Valdeamores que dantes tinha o lugar o nome assaz profano em 

santo e religioso se chama agora da Piedade e tem 15 frades. 

     19. O 19º Ministro Provincial foi Frei Masseu de Elvas, eleito no Convento 

da Piedade junto a Vila Viçosa no ano de 1569. Tomou-se neste tempo Santo 

António de Penamacor, a qual casa se edificou no ano de 1571. As esmolas 
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com que se fez este mosteiro foram das rendas dela e com licença de El Rei D. 

Sebastião, e com estas esmolas se comprou o sítio e se fez a obra. Porém, a 

capela-mor com seu retábulo, e o mais que lhe pertence, fez um cavaleiro do 

Hábito de Cristo chamado Estêvão Tavares, e sua mulher Maria de Mendonça, 

moradores na vila do Sabugal. Tomou-se também Nossa Senhora da Caridade 

de junto da vila do Sardoal. Começou-se no ano de 1571 –  por importunação 

do povo ofereceram para isso uma ermida de muita romagem chamada Nossa 

Senhora da Caridade, a qual se acabou com esmolas do povo e grandes 

ajudas que deu D. Duarte de Almeida, que aí era Comendador, filho de D. Lopo 

de Almeida, 3º Conde de Abrantes, e por sua devoção tomou as obras à sua 

conta e as acabou com grande liberalidade, e na mesma Capela da Caridade 

está sepultado com os ossos de sua mulher e de um seu filho, que ele mandou 

trazer do Castelo de Abrantes onde estavam estas duas casas. Em Penamacor 

e Sardoal moram comummente 10 a 11 frades. Mudou-se também neste tempo 

Santo António de Abrantes para o sítio que Frei Masseu escolheu. Neste tempo 

de Frei Masseu começaram os ministros provinciais a ser quotidianos, mas 

depois tornou ao antigo como se agora está.  

     20. O 20º Ministro Provincial foi Frei Miguel de Estremoz, eleito no Convento 

do Bom Jesus de Valverde no ano do Senhor de 1574. Fez este Capítulo o 

Cardeal Infante D. Henrique, que ainda era Arcebispo de Évora. Começou-se 

no tempo deste Ministério que durou perto de cinco anos, e morreu no 

Ministrado. A casa de Santo António de Évora começou a edificar o mesmo 

Cardeal, e a traça dela foi por sua ordem no ano de 1576, e ficando ainda 

muita coisa imperfeita por sua morte, o Arcebispo D. Teotónio, que lhe sucedeu 

no Arcebispado, as acabou com muita devoção, reservando para si a capela-

mor e cruzeiro, onde mandou fazer sua sepultura ao pé dos degraus do altar-

mor. Agora é casa de noviços e moram nela comummente 17 a 18 frades. 

Mudou-se Nossa Senhora do Seixo e Santo António de Portalegre. Foi eleito 

este Ministro pela festa da Epifania assistindo no Capítulo o Padre Comissário 

Geral destes Reinos Frei Damião da Torre. 

     21. O 21º Ministro Provincial foi Frei Álvaro de Olivença, a segunda vez 

eleito em Santo António de Castelo Branco no ano do Senhor de 1578. Faleceu 

em Santo António de Coimbra antes que acabasse o tempo do ministério. Fez 

o Capítulo D. Fernando de Meneses e sua mulher D. Filipa de Mendonça.  
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     22. O 22º Ministro Provincial foi Frei Pedro de Abrantes, eleito em Nossa 

Senhora da Caridade junto ao Sardoal na era de 1581, em Janeiro, pela festa 

dos nossos mártires de Marrocos. Este Capítulo fez o povo. 

     23. O 23º Ministro Provincial foi Frei Pedro de Guimarães, eleito no ano de 

1584 a 19 de Março no Convento da Piedade, o qual Capítulo fez a senhora D. 

Catarina. Durou este Ministro no Ministério quase seis anos por dilações que o 

Padre Geral fez em vir ao Reino fazer os Capítulo. Em seu tempo foi queimado 

pelos ingleses a casa de São Vicente do Cabo.  

     24. O 24º Provincial foi Frei João de Évora, eleito no Convento de Santo 

António de Évora, o qual depois de ter acabado seu ofício de Provincial e haver 

também sido Comissário Geral deste Reino e algumas vezes apontado para 

Bispo, ordenou Deus de o levar para si falecendo em Lisboa em casa de seu 

irmão o Meirinho-mór, e foi trazido com muito acompanhamento a Santo 

António de Évora, onde o Arcebispo D. Teotónio, que ainda era vivo, o fez 

receber com muita honra e sepultar com todo o Cabido que a isso se ofereceu 

e o sepultaram na capela-mor junto à mesma sepultura do mesmo Arcebispo. 

Foi eleito este Ministro Provincial o primeiro dia de Janeiro de 1590 e em seu 

tempo se começou de mudar a casa de Elvas para o sítio onde agora está, o 

qual ele mesmo apontou onde estava uma horta que era de D. Fernando da 

Silva e de sua mulher D. Brites de Brito, a qual deram de graça com outras 

coisas em que mostraram sua devoção, por cujo respeito lhe deram a capela-

mor depois de desembaraçada da contradição de Ambrósio Pessanha, que 

pretendia ser nela padroeiro. No tempo deste Ministro começaram a ler Artes e 

Teologia assistente no dito Capítulo Provincial, mas no seguinte Capítulo 

chamou a comunidade toda fossem extinguidos os ditos Estudos por muitos 

inconvenientes, posto que o intento do dito Ministro era bom. 

     25. O 25º Ministro Provincial foi Frei Pedro de Setúbal, eleito em Santo 

António de Évora no ano de 1592. 

     26. O 26º Ministro Provincial foi Frei Estêvão de Campo Maior, eleito em 

São Francisco de Elvas no ano de 1595, e este Capítulo fez Pedro de Mesquita 

Maltês, natural da mesma cidade. 

     27. O 27º Ministro Provincial foi Frei Jorge de Goa, eleito no Convento de 

Santo António de Évora o derradeiro de Maio de 1598, neste Capítulo pelos 

mais dos vogais foi aceite a casa de Ourém, a qual fez o povo com suas 

esmolas e o Duque de Bragança D. Teodósio o segundo deu sua juda. 
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     28. O 28º Provincial foi Frei João de Elvas, foi eleito no Convento de Santo 

António de Évora na era de 1601, o qual Capítulo fez o Arcebispo D. Teotónio 

com outros que tinha feitos. Neste Capítulo assistindo nele o Reverendo Padre 

geral Frei Francisco de Sousa, ele por si aceitou a casa de Santo António do 

Redondo, à petição do Conde mudou-se também as casa de Abrantes para a 

Fonte do Ouro, havendo-se já mudado três vezes. 

     29. O 29º Ministro foi Frei Simão de Aveiro, eleito em São Francisco de 

Elvas na era de 1604 assistindo o Reverendo Padre Frei Pedro Gonçalves de 

Mendonça, comissário que o Reverendo Padre Geral fez nas partes de 

Espanha, enquanto ele ia a Itália fazer eleição de novo Comissário 

ultramontano, por ser falecido. E se fez vigararia a casa do Redondo de sete 

frades. No primeiro ano deste Ministro foi ele com os mais padres que haviam 

sido Ministros da Província, e o Custódio actual, que então era Frei Pedro de 

Penalva, pregador, e os ministros passados e presentes das Províncias 

reformadas deste Reino, e assim com os mais Ministros passados e presentes 

das Províncias reformadas de Castela, as quais todas se juntaram em 

Valladolid a 27 de Setembro deste mesmo ano, por um motu próprio do Papa 

Clemente 8º, sobre se determinar se seria bem estas três Províncias 

reformadas fazerem entre si um Vigário, e ficarem imediatos ao Papa, de 

maneira que o Padre geral da Observância não pudesse entender com eles e 

perverter seus costumes com seus particulares mandamentos, que era o que a 

Província de São José muito pedia tendo por terceiro para com o Rei ao Duque 

de Lerma. Mas ordenou Deus e os mais votos que tal se não fizesse senão que 

conforme a Regra tivéssemos um Geral e a ele obedecêssemos, e assim ficou 

tudo quieto como dantes. Pôs também o Ministro nesta primeira hebdomada 

(sic) frades em São Vicente para começar a entender na obra, e assim na sua 

congregação que também se fez em Elvas lhe pôs frades e Vigário, Pregador, 

etc, como dantes era. Este Capítulo em que ele saiu Ministro fez Rui Gomes de 

Azevedo. 

     30. O 30º Ministro Provincial foi Frei Pedro de Penalva, eleito no Convento 

de Santo António de Coimbra pela festa da Assunção da Senhora no ano de 

1607, o qual Capítulo fez o Bispo da mesma cidade D. Afonso de Castelo 

Branco, assistindo nela o Padre Comissário geral Frei Pedro de Mendonça. 

Neste Capítulo se aceitou por toda a comunidade do Definitório a casa de 

Tavira no Algarve, e se proveu de frades a de Beja. Também pelo mesmo 

Definitório se desistiu da de Alter do Chão, nem se tratou da de Murça. Neste 
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mesmo Capítulo se deixou a casa do Bom Jesus de Valverde por uma carta 

que D. Alexandre, Arcebispo que era de Évora, nesta carta relatava que visto 

estar muito impossibilitado por causa de muitas dívidas que tinha, não podia 

sustentar os ditos frades, como os seus antecessores, pela qual razão a 

Província a deixou logo. 

    31. O 31º Ministro Provincial foi Frei João do Porto, pregador eleito no 

Convento de Santo António de Évora aos 10 de Julho de 1610, presidiu neste 

Capítulo o Padre Frei Diogo Ordoñes, vice-comissário geral. Fez o gasto do 

Capítulo D. António de Melo, e D. Francisca Henriques, sua mulher, 

devotíssimos desta Província. Tomou-se em seu tempo a casa de Fronteira e 

tornaram-se os frades para Valverde a petição do Arcebispo D. Diogo de 

Sousa. 

     32. O 32ºMinistro Provincial foi Frei Cristóvão de Vouzela, eleito em Santo 

António de Évora no ano de 1614 a 19 de Janeiro. Presidiu ao Capítulo o 

Reverendo Padre Frei António de Troys (?), Vigário geral da Ordem. Os gastos 

do Capítulo fizeram com grande liberalidade o Conde de Basto Dom Fernando 

de Castro e D. Diogo de Castro seu filho e a sua mulher D. Maria de Távora. 

Em seu tempo se tomou Alcácer do Sal. 

     33. O 33º Ministro Provincial foi Frei Gonçalo de Guimarães, eleito em Santo 

António de Viana a 21 de Janeiro de 1617. Presidiu neste Capítulo o 

Reverendo Padre Vigário geral Frei António de Freixo. Fizeram os gastos deste 

Capítulo D. António de Melo e sua mulher D. Francisca. Em seu tempo se 

dseixou Silve e tomou-se Faro.      

     34. O 34º Ministro Provincial foi Frei Pedro de Lordelo, eleito em a Piedade 

de Vila Viçosa pela expectação a 17 de Dezembro de 1619. Presidiu neste 

Capítulo o Reverendo Comissário Geral Frei João Venido. Fez os gastos deste 

Capítulo o Duque de Bragança D. Teodósio segundo deste nome, que por ser 

devotíssimo da Província ordenou que todos os Capítulos e Congregações se 

celebrassem em Vila Viçosa daí por diante, como se tem feito até agora, não 

reparando o dito Duque em nenhuns gastos no tempo deste Provincial que 

houvesse com despesas de Castela, que houvesse o Vigário geral, para todas 

as Províncias Capuchas de Espanha, da maneira que ficassem isentos o Geral 

da Ordem, para o qual alcançaram dois Breves do Sumo Pontífice, em o 

primeiro dos quais vinha logo eleito por autoridade apostólica um Frei João de 

Santa Maria, Padre da Província de São José, não veio nenhuma destas coisas 

a ter efeito, porque os Prelados da Ordem resistiram, e as ordens capuchas de 
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Portugal não quiseram consentir, antes trabalharam todo o possível para que 

as de Castela não efectuassem o que pretendiam, e principalmente esta nossa, 

se valeu de muitas cartas e favores do Duque de Bragança para Roma. 

     35. O 35º Ministro Provincial foi Frei António do Seixo Pregado, eleito em a 

Piedade de Vila Viçosa aos 25 de Maio de 1623. Foi este Ministro acima ao 

Capítulo Geral em que saiu eleito o Reverendo Padre Geral Frei Bernardino de 

Sena.  

     36. O 36º Ministro Provincial foi Frei André de São Pedro do Sul, eleito em a 

Piedade de Vila Viçosa com quase todos os votos do Capítulo aos 4 de Julho 

de 1626. Presidiu neste Capítulo o Reverendo Padre Geral Frei Bernardino de 

Sena. Recebeu-se neste Capítulo a casa da Idanha-a-Nova.  

    37. O 37º Ministro Provincial é Frei Custódio da Guarda, eleito na Piedade 

de Vila Viçosa, véspera do dia de todos os Santos, ano de 1629, presidiu neste 

Capítulo o Reverendo Padre Geral Frei Bernardino de Sena, Bispo eleito de 

Viseu.  

     38. O trigésimo oitavo Ministro Provincial foi Frei Pedro de Lordelo, eleito 

segunda  

vez no capítulo que se celebrou na Piedade de Vila Viçosas aos catorze de 

Fevereiro de mil e seiscentos e trinta e três, no qual Capítulo presidiu o 

Reverendo Padre Frei António Henriques, Vigário Geral de toda a Ordem. Logo 

na primeira visita que fez este Provincial, mudou os frades da Anunciada velha 

de Tomar para a vila e lançou a primeira pedra na casa nova. 

     O Provincial acima dito, por ser mais velho, não acabou o tempo do seu 

ministério porque foi Nosso Senhor servido de o levar para si em São Frutuoso 

de Braga aos 12 de Março de 1634 anos. 

     39. Aos 24 de Abril do mesmo ano se fez juntas em Santo António de 

Estremoz na qual presidiu o irmão Frei António do Seixo, padre da Província, e 

foi eleito em Vigário Provincial Frei João de Fronteira, pregador guardião que 

era de Aveiro, o qual faleceu antes de acabar seu ofício em Vila Viçosa, dia de 

São Miguel do mesmo ano. 

     40. Aos 5 de Outubro do mesmo ano se fez eleição de segundo Vigário 

Provincial em a Piedade de Vila Viçosa, na qual presidiu o irmão Frei António 

do Seixo, Padre da Província, e foi eleito em Vigário principal Frei Francisco de 

Vila Viçosa. Neste tempo se lançou a primeira pedra na casa nova de Chaves. 

     41. O quadragésimo primeiro Ministro Provincial foi Frei António do Seixo, 

eleito segunda vez na Piedade de Vila Viçosa aos 2 de Março de mil seiscentos 
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e trinta e seis, no capítulo em que presidiu o Padre Frei Pedro Urbina, 

Comissário geral da Ordem. No tempo deste Provincial se passaram os frades 

da casa velha de Chaves para a casa nova, na derradeira hebdómada do seu 

ministério. 

     42. O quadragésimo segundo Ministro Provincial foi Frei Antão de 

Guimarães, eleito na Piedade de Vila Viçosa no Capítulo que se celebrou a 30 

de Janeiro de 1639, em o qual presidiu o Padre Frei Diogo Bravo, padre 

custódio da Província dos Anjos, comissário presidente dos Capítulos deste 

Reino, pelo Reverendo Padre Geral Frei João Baptista Campanha, Geral de 

toda a Ordem. Neste tempo se celebrou Capítulo Geral em Roma, e por não 

poder sair o dito Provincial Frei Antão de Guimarães, mandou em seu lugar a 

Roma Frei Francisco de Lisboa. 

     43. O quadragésimo terceiro Provincial foi Frei Jerónimo do Sardoal, eleito 

em a Piedade de Vila Viçosa aos 18 dias do mês de Janeiro de 1642, em o 

Capítulo que em o mesmo dia se celebrou, em o qual presidiu o Padre frei 

Simão da ressurreição, Padre da Província dos Algarves e Comissário neste 

Reino, pelo Vice-Reitor por respeito das guerras não se poder recorrer ao 

Reverendo Padre Geral Frei João Merinero. 

     44. O quadragésimo quarto Ministro Provincial foi Frei Pedro de Celorico, 

eleito na Piedadoe de Vila Viçosa no Capítulo que se celebrou aos 221 dias do 

mês de Outubro do ano de 1645, em que presidiu o Padre Frei Martinho do 

Rosário, da Província da Arrábida, havendo ele mesmo sido Visitador 

Apostólico por especial ordem de Sua Santidade. 

     45. O quadragésimo quinto Ministro Provincial foi Frei Lucas de Castelo 

Mendo, eleito em a Piedade de Vila Viçosa aos 17 dias do mês de Abril do ano 

de 1649, em o qual dia se celebrou o Capítulo Provincial presidindo em ele o 

Padre Frei Martinho do Rosário, Comissário Geral Apostólico em estes Reinos 

e senhorios de Portugal. 

     Neste Capítulo se ordenou que se mudasse a casa do Bom Jesus de 

Barcelos do sítio do Monte para junto da Vila à petição do povo, e em menos 

de dois anos se fez a casa capaz de morarem em nela todos os Religiosos que 

costumavam estar na casa velha. 

(no verso, à margem: Nomeação da Província da Piedade e de todos os 

Conventos que tem e de seus Ministros até o ano de 1649). 
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DOCUMENTO Nº 60 

S.d., S.l., [Lisboa] (meado do século XVII) – Carta do Provincial da 

Província de Santo António de Portugal sobre o impedimento de se 

aceitarem noviços, e a partida de doze missionários para o Grão-Pará. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

 

 

 Senhor 

     Diz o Provincial da Província de Santo António de Portugal, que, em 

conformidade das reais ordens que recebera de Vossa Majestade, ele não tem 

aceitado, durante o tempo do seu governo noviço algum para a sua Província. 

     E como por esta causa a disciplina regular vai decaindo nos dois conventos 

que até agora têm servido de noviciado, aonde mais escrupulosamente se 

pratica e aos mais conventos vai faltando quem os sirva, tanto na celebração 

dos divinos ofícios, como nos mais trabalhos indispensavelmente necessários, 

pelo falecimento de muitos religiosos, pela avançada idade, e moléstias de 

outros, e porque estão a partir doze missionários para o Grão-Pará, portanto,  

     Pede a V. Majestade, que atendendo às causas expostas lhe conceda 

licença para aceitar os noviços cujos nomes apresenta na relação junta, para 

que se preencha o fim desejado. 

 

E Roga Mercê 
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DOCUMENTO Nº 61 

S.d., S.l. (pós-1652) – Apontamentos sobre alguns autores franciscanos 

com referência a Frei Cristóvão de Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 10. 

 

 

     O Venerável P. Frei Cristóvão de Lisboa filho desta Província foi eleito 

Custódio do Maranhão onde plantou a fé católica e vindo para o Reino foi eleito 

Bispo de Angola, compôs o livro Jardim da Escritura e outro de vários sermões. 

 

Varão insigne em todas as virtudes faleceu em este Convento aos 14 de 

Abril do ano de 1652. 

 

Frei Manuel de Santa Maria, Custódio que foi desta Província, compôs 

um livro espiritual “Peregrino Desterrado”. 

 

Frei Damaso da Apresentação natural da Vila de Punhete, Custódio que 

foi desta Província e consultor do Santo Ofício, compôs o livro “Obrigação do 

Frade Menor” impresso no ano de 1627 por António Álvares e se imprimiu um 

século depois. 

 

Frei Jorge da Natividade natural de Coimbra Custódio que foi da 

Província compôs as “Centúrias Predicáveis”, que imprimiu na oficina de José 

Ferreira na mesma cidade de Coimbra no ano de 1698 para os sermões das 

Domingas, Segundas, Terças, Quartas, Sextas e Sábados de Quaresma. 

 

Frei Luís de São José natural do lugar da Cintinheira freguesia de S. 

Domingos, termo de Torres Vedras, consultor de Santo Ofício, Provincial que 

foi desta Província e Definidor Geral da Ordem, compôs dois tomos de 

sermões vários com o título (…). 
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DOCUMENTO Nº 62 

1653, Agosto, 26, Roma – Decreto Autêntico da Sagrada Congregação da 

Fé para poderem os prelados eleger, extra-capítulo, missionários para as 

conquistas das Índias das Américas e Maranhão, e os demais ofícios, 

com a maior parte dos votos do Definitório.   

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 5, macete 2 24.  

 

Duplicatum 

Decretum Sacrae Congregationis Generalis de Propaganda Fide (?) die 26 

Augusti 1653. 

      Proponente Eminentissimo Cardinali Palloto libellum supplicem Fratris 

Gabrielis a Spiritu Sancto / Ordinis Reformatorum Sancti Francisci ex Regno 

Lusitaniae et Praefecti Mis / sionum V. Ordinis in America et Maragnone et 

petentis facultatem subrogandi missionários si aliqui ex ipsis decidant vel alio / 

quovis modo deficiant, etiam extra capitulum, cum vobis obtentis Definitorum, 

non obstante quod id sit contra Ordinis praedicti Constitutiones et Regulas. – 

Sacra Congregatio iustis de causis mota facultatem petitam de benigno 

concessit, non obstantibus quibuscuquem ; / dummodo nova electio seu 

subrogatio fiat in Definitorio cum / maiori parte vocum favorabilium et infra sex 

menses transmitantur ad Sacram Congregationem nomina et cognomina 

subrogatorum / et nomina eorum in quórum vices fuerint subrogati. Et (…) 

(a) P. Antonius (…) 

     [Tradução]: 

     Cópia – Decreto da Sagrada Congregação para a Propaganda da Fé. Dia 

26 de Agosto de 1653 

    O Eminentíssimo Cardeal Palloto apresentou o documento súplica de Frei 

Gabriel do Espírito Santo, da Ordem dos Observantes de São Francisco do 

Reino de Portugal, e Prelado das Missões da Venerável Ordem na América e 

no Maranhão, com o pedido de faculdade para eleger missionários quando 

alguns deles morrerem ou de qualquer outro modo deixarem o ofício, mesmo 

fora do Capítulo, sempre depois de obtidos os votos dos Definidores, não 

obstante que tal procedimento seja contra as Constituições e Regras da dita 

Ordem. 

                                            
24

 Leitura inédita do Reverendo Padre Henrique Pinto Rema, O.F.M., a quem penhoradamente 

agracedemos a lição paleográfica e a tradução livre do latim. 
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     A Sagrada Congregação, movida por justas causas, benignamente 

concedeu a faculdade pedida, não obstante quaisquer outras coisas, contando 

que a nova eleição ou sub-rogação se faça em Definitório com a maior parte 

dos pareceres favoráveis e dentro de seis meses se transmitam à Sagrada 

Congregação os nomes e os apelidos dos eleitos ou sub-rogados e os nomes 

em cujas vezes tenham sido sub-rogados. 

(a) Padre António 

 

DOCUMENTO Nº 63 

1655, Abril, 9, Lisboa – Alvará de El-Rei D. João IV em que declara os 

casos em que se podem cativar os índios, proibindo os governadores do 

Estado do Maranhão e Grão-Pará de governar os aldeamentos ou de 

repartir os índios, e que o governo dos mesmos seja assegurado pelos 

frades de Santo António. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 

 

     Súmula (no verso): Maço do nº 24, Alvará. Leis de El Rei D. João IV em que 

declara os casos em que se podem cativar os índios, e em que proíbe que 

nenhum Governador ou Ministro daquele Estado possa mandar lavrar tabaco, 

ou outro fruto da terra, por sua ordem, nem por interposta pessoa, nem a 

mandem primeiro a outra parte, nem ocupem, nem repartam os índios, nem 

ponham capitães nas Aldeias, antes as deixem governar pelos párocos e 

principais de sua nação. Passado em 9 de Abril de 1655. 

     Dom João, por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, de aquém e 

de além-mar em África, Senhor da Guiné e da conquista, navegação e 

comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc, faço saber a quantos esta 

lei virem que, desejando tomar por uma vez resolução sobre os casos em que 

se podem justamente fazer Cativos os Índios do Maranhão, evitar os danos que 

até agora se tem seguido ao serviço de Deus e meu, e bem daquele Estado do 

excesso em que os ministros e vassalos portugueses que nele tenho 

procederam nesta parte em dano das conversões daquela gente da justiça que 

lhe devo mandar guardar, e da conservação espiritual e temporal daquele 

Estado, mandando ver as leis que sobre esta matéria se fizeram nos anos de 

mil e quinhentos e setenta, mil e quinhentos e oitenta e sete, mil e quinhentos e 

oitenta e cinco, mil e seiscentos e cinquenta e dois, e mil e quinhentos e 

cinquenta e três, por muitas pessoas teólogos e juristas dos de maiores letras e 
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virtudes de meus Reinos e mais versados nos negócios desta qualidade, e 

considerando tudo com muito particular atenção, e com o grande desejo de 

escolher o que mais contentar a Deus Nosso Senhor, e fez mais conveniente 

aos respeitos referidos, conformando-me na maior parte com as leis antigas 

por parecerem mais conformes a direito, a razão e justiça das partes, houve 

por bem resolver que no dito Estado possam cativar  Índios, senão nos casos 

seguindo feita com licença e autoridade real, firmada de minha mão ou dos 

Reis meus sucessores, que nem eu, nem eles, daremos sem denária (?) 

informação da causa porque mandaremos fazer a dita guerra, ouvindo sobre 

ela os governadores do Estado, ouvidor geral, provedor da fazenda pública, 

prelado que governe o eclesiástico, e os das religiões e pareceres de meus 

conselheiros ultramarinos, tirando em tudo aos governadores o poder de 

fazerem a dita guerra ofensiva por própria autoridade, em a deferência que se 

ordena aliviar o Estado de quaisquer inimigos que houverem cometer poderão 

fazer por si os ditos governadores comunicando primeiro com as pessoas que 

residem naquele Estado acima nomeados, e os Índios Cativos na guerra 

ofensiva ou defensiva feita pelo modo referido serão justamente cativos 

havidos e tratados como tais em quantos (sendo a guerra defensiva) se me não 

der conta, e um a não reprovar, porque neste caso serão os cativos postos em 

sua liberdade, entendendo por alguém a guerra defensiva a que fizer qualquer 

cabeça ou comunidade que tem jurisdição e soberania para  vir cometer e fazer 

guerra ao Estado porque, faltando esta autoridade a quem faz guerra, ainda 

que seja feita com ajuntamento das pessoas, as que se tomarem serão cativas, 

antes segundo o delito que cometeram serão castigadas na forma das leis e 

ordenações destes Reinos e na em que haviam de ser quaisquer vassalos 

meus que os ditos crimes cometessem.  

     O segundo caso em que se poderá fazer legitimamente cativos os ditos 

índios será se impedirem a pregação do Santo Evangelho, porque são 

obrigados a deixá-lo pregar, ainda que não possam ser constrangidos com 

armas a aceitá-lo, e sendo que se lhe faz por esta causa guerra justa de que 

nasce o legítimo cativeiro, advertindo porém que se o intento principal dos 

Índios não foi impedir as conversões mas evitar alguma opressão de vexação 

que se lhes tenha feito, não será neste caso a guerra justa nem legítimo 

cativeiro que dela se seguir.  

     O terceiro caso em que os ditos Índios e outros que forem legitimamente 

cativos dos que venderem, digo, em os ditos Índios podem ser legitimamente 
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capturados, será se forem resgatados estando presos a corda para serem 

comidos. 

     O Quarto, comprando os mesmos Índios outros que forem legitimamente 

cativos, dos que venderem, por os haverem tornado em guerra justa que 

tivessem uns com os outros, e o vexame da justiça da guerra em que os 

tomaram farão os missionários como rabo da escolta e concordando em que a 

guerra foi vista serão por havidos por legitimamente cativos, e quando se não 

conformarem se poderão resgatar os ditos cativos, e o governador, ouvidor 

geral, provedor da fazenda, prelado que governa o eclesiástico, e os das 

religiões julgarão por justo o dito cativeiro e o acordado por eles se cumprirá, e 

contando que a guerra não foi justa se poderão contudo os ditos Índios 

resgatar para se servirem deles por espaço de cinco anos que o direito limita 

por bastantes para satisfação do preço, e por eles se der, e passados os ditos 

cinco anos serão postos nas Aldeias sem encargo algum, advertindo que isto 

não terá lugar havendo resistência da parte do Índio, porque havendo-a, e 

sendo resgatado sem embargo dela, ficará livre sem obrigação alguma da sua 

parte, e se terão nestes resgates grandes respeitos a se não apartarem as 

mulheres dos maridos, e porque nos Índios que até agora cativaram há 

grandes dúvidas sobre se estão ou não legitimamente cativos, hei por bem que 

estes se julguem pelo disposto na lei do ano de quinhentos e noventa e cinco e 

pelos regimentos e ordens daquele tempo, e por esta no que houver lugar e do 

cativo da lei do ano de seiscentos e cinquenta e dois e o presente se julgarão 

pelo disposto nesta lei, ouvindo as partes em cada um destes casos, para 

alegarem com direito, e os Índios por um procurador que se lhes nomear pelas 

pessoas que os houverem de julgar, que serão as acima nomeadas, para isto 

melhor se possa fazer sem os despeitos particulares que se tem 

experimentado.  

     Hei outrossim por bem que nenhum Governador ou ministro que tiver o 

supremo lugar nas capitanias do dito Estado possam mandar lavrar tabaco por 

sua ordem nem interposta pessoa nem outro furto algum da terra nem o 

mandem para nenhuma parte nem ocupem nem repartam capitães nas 

Aldeias, antes as deixem governar pelos Párocos e principais de sua nação, 

procedendo nisto e no mais na forma do Regimento que lhes mandei dar. Pelo 

que mando aos governadores e capitães-mores, oficiais da Câmara, e mais 

ministros e pessoas do Estado do Maranhão, de qualquer qualidade e 

condição, que sejam, que todos em geral e cada um em particular cumpram e 
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guardem estas leis, que as registarão nas câmaras do dito Estado e dêem por 

derrogadas todas as sobreditas leis dos anos de mil e quinhentos e setenta, mil 

quinhentos e oitenta e sete, mil quinhentos e noventa e cinco, mil seiscentos e 

cinquenta e dois, mil seiscentos e cinquenta e três, e todas as mais e quaisquer 

regimentos e ordens que haja em contrário, e esta quero que sem falta tenha 

força e vigor como nela se contém, sem embargo de não ser passada pela 

chancelaria e das ordenanças ou regimentos em contrário. Dada em Alcântara 

aos nove dias do mês de Abril. Luís Teixeira de Carvalho a fez ano do 

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e cinquenta e 

cinco. Pedro Vieira da Silva o fiz escrever.(a) Rei. 

 

DOCUMENTO Nº 64 

S.d., s.l. (cerca de 1655) – Notícias tiradas do cartório da Província sobre 

uma Bula de Alexandre VII. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 5. 

 

(…) Separou-se e desmembrou-se a Custódia de Santo António do Brasil por 

um breve do Papa Alexandre Sétimo, que começa Ex. Comissi Nobis Divinitus 

Pastoralis Oficiis Debito, dado em Roma a 24 de Agosto de 1651, ano 3 do seu 

pontificado. Fica na minha mão, para se tratar dele quando chegar ao triénio do 

24 Provincial, em cujo tempo os frades da custódia sobredita se levantou, 

negando obediência à Província e ao sobredito custódio. 

 (…) O Breve que tira os padres da Província do Definitório é do Papa Urbano 

VII começa Circunspecta, dado em Roma aos 24 de Fevereiro do ano de 1644, 

do seu pontificado ano 21. Neste breve ordena e manda o pontífice que, etc. 

Fica em meu poder para o ler quando chegar ao Provincial, Frei Simão da 

Natividade. 

(…) Breve que impetrou o Provincial Frei Bernardo dos Mártires sendo 

Provincial para que os frades desta Província não vão estudar a outras, fica na 

minha mão. É do Papa Urbano VIII começa Exponi nobis nuper, dado em 

Roma aos 20 de Dezembro de 1647, ano do seu pontificado 20. 

(…) No tempo de Frei Simão da Natividade, sendo Provincial, impetrou e houve 

este breve para se não fazerem os capítulos fora de Lisboa em a Castanheira. 

Começa Nuper Pro Parte Dilectiis Superiorum. Impetrou o dito Provincial pelos 

muitos inconvenientes que a experiência mostrou haver nas eleições que se 

faziam no Convento de Lisboa, donde o sobredito Breve Circunspecta de 
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Clemente IX foi impetrado por outro Provincial, e a ele se concede, que 

adoecendo o presidente de capítulo em Lisboa, e ao parecer dos médicos, não 

possa ir presidir ao da Castanheira, então neste caso como é estatuto da 

Província se faça no Convento de Lisboa. Foi passado o dito breve de 

Alexandre VII em 30 de Junho de 1655. 

 

DOCUMENTO Nº 65 

1656, Setembro, 14, Lisboa – Consulta da Junta das Missões sobre as leis 

passadas a favor da liberdade dos índios no Estado do Maranhão e Pará.  

B.A., 50-V-35, fls. 371-372. 

     Consulta da Junta das Missões sobre as leis passadas a favor da liberdade 

dos Índios. 

O Governador do Maranhão e o Padre António Vieira escreveram a esta 

Junta, dando conta por maior, do que tinham obstado na execução das ordens 

que Vossa Majestade foi servido mandar passar sobre a liberdade dos índios e 

se referem as cartas e papeis que pela Secretaria de Estado mandam a Vossa 

Majestade. 

Pedem declaração de algumas dúvidas, das quais é a principal, que sendo 

uma das cláusulas da nova lei de Vossa Majestade, que todos os índios que 

possuem, feitos escravos, desde o princípio daquela conquista até ao ano de 

1652 se julgassem pelas leis e regimento daquele tempo, lhes pareceu substar 

na execução da dita ordem pelos grandes e manifestos inconvenientes, que de 

contrário se seguiam. 

Referem a diferença que houve nos votos dos Juízos que sentenciaram os 

escravos, que ultimamente vieram, e o Padre António Vieira manda algumas 

advertências de coisas, que diz serem precisamente necessárias para 

conseguir o fim da missão a que foi. 

As Câmaras do Maranhão e Grão-Pará, também escreveram, 

representando os danos que se seguem àquele estado com as novas leis que 

Vossa Majestade foi servido mandar passar no ano de 1652 e 1655 e pedem 

algumas declarações. 

O Guardião do Convento de Santo António do Grão-Pará que serve de 

Comissário, veio representar pessoalmente outros inconvenientes, e pedir se 

lhe dê parte da administração das aldeias. E os frades do Carmo fazem 

também uma queixa. 
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Para se poder na Junta deferir, ou dar conta a Vossa Majestade, se 

ordenou ao Desembargador Pedro Fernandes Monteiro, pedisse como 

Procurador das Missões, os papeis que o dito Governador e Padre António 

Vieira remeteram. E vendo-se na junta, pareceu que sem se verem os papeis e 

consulta, de onde emanaram as leis de 1652 e 55 e as ordens por onde se 

concedeu a administração e repartição dos índios aos Padres da Companhia, 

não pode a Junta consultar a Vossa Majestade, nem dar parecer. 

E que por ora se escreva ao governador, que procedeu bem em mandar 

subestar na execução da lei em que dispunha se sentenciassem os índios que 

fossem feitos escravos desde o princípio da conquista até ao ano de 1652 e 

substeja até nova ordem de Vossa Majestade; porque pelas razões que o dito 

Governador e Padre António Vieira consideram, se não pode executar sem 

gravíssimo dano, e ambos se agradece o bem que têm obrado nesta matéria, 

encarregando-lhes continuem com o mesmo zelo e cuidado, e com toda a 

moderação, e que entendendo, convém moderar a execução das ditas leis em 

parte, ou em todo, o façam e dêem conta, e se lhes diga que Vossa Majestade 

mandará deferir com toda a brevidade ao que por sua parte e das câmaras se 

propõem. Lisboa, 14 de Setembro de 1656. 

[Despacho]: No que toca à junta, é fazer ir os missionários necessários às 

conquistas e procurar vão quais convêm, fazer vir delas os que não 

procederem conforme sua obrigação, fazê-los prover de viático para sua 

passagem e procurar lhes paguem nas conquistas suas ordinárias para se 

poderem sustentar. 

Confirmar, revogar e emendar as leis e dispor outras pertencentes ao 

governo político (…) dos ministros e para se expedir por estes, se tornem à 

Secretaria de Estado os papeis que foram à junta, ficando os que tocarem à 

primeira parte deste despacho, se houver entre eles algum daquela qualidade. 

Em Lisboa, 19 de Setembro de 1656. 

(À margem: o papel do Padre António Vieira vai a folhas 292) 

 

DOCUMENTO Nº 66 

1662 (cerca de, ou pouco posterior), S.d., Lisboa – Consulta realizada 

sobre o estado das missões do Maranhão. Argumentos da Companhia de 

Jesus para não aceitar a resolução sobre a repartição e administração 

das aldeias dos índios. 

B.A., 50 – V – 35, fls. 372 e vº. 
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Sobre as Missões do Maranhão 

Por entender El Rei Nosso Senhor que Deus tem, que o meio mais eficaz 

para Deus conservar seus estados era o tratar o cuidado da propagação da fé, 

e que esta era obrigação de justiça. Pois para esse fim e com essa condição 

foram dadas as conquistas com os dízimos aos senhores reis deste Reino. 

Aplicou cinco mil cruzados das rendas dos bispados para despesa dos 

missionários e nomeou ministros, aos quais encarregou o cuidado de os 

promover, e vigiar o modo com que procediam, e mandar os que fossem 

necessários. Foi também eficaz este meio, que em breve se conseguiu o que 

havia muito se desejava, que foi o irem os religiosos Carmelitas Descalços a 

Angola, onde estão já catorze com hospício entrando pela terra dentro. E os da 

Piedade a Cabo Verde, fazendo uns e outros, grandes serviços a Deus. 

Para o Maranhão, por ser das maiores conquistas, e que mais necessita de 

missionários, intentou Sua Majestade, que Deus tem, mandar aos Padres da 

Companhia, porque suposto lá estavam alguns Religiosos Capuchos da 

Província de Santo António do Curral, e outros Mercedários, que ali foram em 

tempo de Castela, e poucos religiosos da Ordem do Carmo, mostrou a 

experiência, não era o que bastava. Teve este intento, as contradições que 

costumam ter todas as coisas grandes, e em que o diabo vê pode resultar a 

glória a Deus e bem a seus fiéis. Os religiosos que lá estavam, acudindo por 

sua autoridade, impediam o dar-se-lhe a administração dos índios. Os ministros 

da Guerra e Justiça, e os moradores com os receios de que os padres não 

consentiriam cativeiros injustos, nem as vexações e moléstias que os pobres 

índios padeciam, também se opuseram. Tudo porém venceu o santo zelo de 

Sua Majestade, mandando fazer papéis a uns e outros, sendo ouvidos os 

moradores do Maranhão, por seus procuradores e os da Coroa e Fazenda. 

Estes papeis se viram em uma junta de homens das maiores letras, e depois 

no Conselho de Estado se tomou resolução, fazendo lei e regimento para se 

observar inviolavelmente. E ainda que na publicação houve alguma 

repugnância, contudo se venceu, aceitando-se e praticando-se enquanto viveu 

Sua Majestade. E com esta resolução cresceu o número dos missionários da 

Companhia, porque não só foram os naturais do Reino, mas vieram muitos de 

Itália, com o que se reconheceu logo notoriamente a grande utilidade que 

resultava em primeiro lugar ao bem das almas. Porque vendo os índios que se 

lhe guardava justiça, vieram do sertão em grande número, e deixando os ritos 
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gentílicos, entraram no grémio da Igreja. Cessou em parte o gravíssimo pecado 

dos cativeiros injustos. Houve maior quantidade de índios que cultivaram as 

terras. Mas como a ambição cega o juízo e não dá lugar à razão, e o diabo 

trabalha para impedir o serviço de Deus, vendo alguns dos moradores, que se 

lhe tirava a liberdade (que em outros tempos tinham) de cativar aos que 

nasciam e eram livres, e que os obrigavam a pagar aos pobres índios, o que 

pela lei se arbitrava aos que os serviam, favorecidos de alguns poderosos 

(conforme as notícias que chegaram) levantaram um motim, e sem temor de 

Deus, nem da justiça, privaram aos Padres da Companhia de suas igrejas, 

roubando-lhe o que tinham, que era só o que tocava ao culto divino, 

prendendo-os em casas particulares e em navios, como a malfeitores. E 

ultimamente os mandaram presos a este Reino, sobre o que houve consultas, 

e se mandou por Governador a Rui Vaz de Sequeira, que logo fez restituir aos 

padres que lá ficaram com grande aplauso da maior parte do povo, porque 

todos os que estavam desinteressados conheciam a razão. Com a informação 

que o governador mandou e com a que deram os amotinados, se fez consulta, 

e nela se tomou a resolução em que se alterou a lei de Sua Majestade que 

Deus tem. E porque na dita resolução se inovam coisas que, por tocarem aos 

estatutos da Companhia e a sua autoridade e decoro, necessariamente 

impossibilitam os padres a continuarem a missão, com o devido respeito pela 

obrigação que temos e Vossa Majestade foi servido de nos encarregar, 

diremos o que se nos oferece, pedindo a Vossa Majestade o mande considerar 

com a atenção que pede matéria de tanta glória e honra de Deus. 

É uma das coisas, que de novo se alteram e inovam, que os governadores 

ou oficiais nomearão os padres que hão-de ir aos resgates. E que o Ordinário 

escolherá os curas das igrejas e aldeias, os missionários. Nisto não podem 

consentir os padres, porque sua Regra lho proíbe com tanto fundamento, como 

tem tido o espiritual da Companhia, pois além de não ser justo nem decente 

que seculares governem aos eclesiásticos, a Companhia zela tanto a honra de 

Deus e a perfeição de sua religião, que primeiro que mande a um missionário, 

lhe consta de sua capacidade, e ainda que pela bondade de Deus, todos são 

capazes na virtude e neles não há falta, constudo talvez o sujeito que tem 

virtude, não tem as mais partes necessárias para a missão. E fora também tirar 

à Companhia o que entre outras coisas a faz mais perfeita, qual é o não 

dependerem seus súbditos, mais que da obediência de seus superiores. Por 

estas e outras razões, intentando em Roma os cardeais, nomeados por Sua 
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Santidade para a Junta de Propaganda Fide, nomear os sujeitos da Companhia 

para as missões, sem dependência de seus superiores, o não conseguiram, 

porque Sua Santidade ouvindo as razões dos Padres, as aprovou. E se para os 

cardeais se julgou isto por inconveniente, não o será menor em os ordinários. E 

maior inconveniente ficará sendo nos seculares. 

É o segundo, o repartirem-se as igrejas e administração espiritual dos 

índios pelos mais religiosos, ponto este que Vossa Majestade, por serviço de 

Deus, e por obrigação de justiça deve mandar de novo, considerar. Porque, se 

o principal intento do descobrimento das conquistas foi o aumento da fé e 

doutrina cristã, e esta é a maior obrigação de Vossa Majestade, parece se 

devem escolher missionários que o possam fazer com a maior perfeição. 

Sendo isto certo como é, se não pode negar que a Companhia de Jesus tem o 

primeiro lugar em todas as partes para este ministério, porque além de ser este 

o seu principal Instituto e Regra que professam, Deus, por sua divina 

misericórdia os ajuda e favorece tanto, que depois de sua fundação, com lhe 

não faltarem as perseguições que costumam ter os servos de Deus e ministros 

evangélicos, não houve quem duvidasse desta verdade. E se por este título de 

obrarem nas missões com maior perfeição, devessem ser preferidos aos mais, 

nesta missão de que se trata, pede o rigor da justiça que não só os prefiram, 

estando as igrejas e aldeias vagas, mas ainda quando estivessem dadas aos 

religiosos que lá estão, se lhe deviam tirar e obrigar aos Padres que as 

administrassem. Porque, falando com todo o decoro e respeito que se deve às 

religiões e aos religiosos que na dita conquista assistem, os Padres 

Mercenários não têm superior neste Reino, nem outra casa mais que aquela 

em que lá estão, levam desta cidade alguns noviços que pelas ruas dela fazem 

o noviciado. Poderão ter virtude, mas não têm letras, nem exercício de 

missionários. E por esta razão, afirma o Desembargador Pedro Fernandes 

Monteiro, se propôs já na Junta, se proibisse o aceitarem mais religiosos, 

buscando-se este meio para se extinguirem, e entende que assim o resolveu 

Vossa Majestade e se lhe escreveu. Os religiosos do Carmo terão muita 

religião e virtude, mas não tem por Instituto serem missionários, e de alguns 

que estão lá, diz Pedro Francisco Monteiro vieram queixas, e se disse que 

também foram causa do motim. 

Os Padres Capuchos foram os primeiros missionários daquela conquista, e 

fariam nela tudo o que pudessem, mas mostrou a experiência que não foi o que 

era necessário, e com toda a consideração se lhes tirou a administração dos 
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índios. Hoje estão lá muito poucos religiosos Capuchos e alguns que de cá se 

mandam são de muito pouca idade e, regularmente não são letrados. Tudo isto 

é notório e não necessita de prova, e sendo assim verdade como é, se segue, 

que se a razão e justiça pedem, que ainda quando estes religiosos estivessem 

de posse, se dessem as igrejas e administração dos índios aos Padres da 

Companhia, e que os mesmos padres deviam ser preferidos. Não só será 

inconveniente tirar-lhas, estando os ditos padres de posse, mas 

manifestamente se ofende a razão e a justiça, além do escrúpulo que deve 

haver de se tirar o direito adquirido com nota de descrédito. 

Há outra razão nada menos forçosa para se não guardar a resolução que 

se tomou nesta parte e é o gravíssimo dano que resulta à religião católica se 

darem as administrações a religiosos de diferentes religiões, porque como tem 

ensinado a experiência pode tanto a imolação, que a mesma fé se arrisca com 

a variedade de opiniões. E, porventura, se os Padres da Companhia 

estivessem sós nesta conquista, não haveria nela dúvida sobre a lei e 

regimento de Sua Majestade que Deus tem. Nem para isto faltam documentos. 

Pela qual razão afirma o Desembargador Pedro Fernandes Monteiro, se tinha 

assentado que assim convinha nesta como nas mais conquistas, estarem 

somente religiosos da mesma religião. E sendo a conquista larga como Angola, 

Brasil e Índia, que se repartisse por diferentes lugares, tudo o que tocava às 

missões. E por não haver escândalo nos mais religiosos se não executou nesta 

conquista, mas ocultamente se procurava a execução, com se negar a licença 

aos mais religiosos para mandarem outros de novo. 

Última, se resolveu, se não tratasse do castigo dos amotinados, insinuando 

que da parte dos Padres da Companhia houve culpa. Não trataram os padres 

de castigo, porque nem sua profissão, nem sua muita virtude lho permite. Nem 

também a Junta toca pedir castigo. Porém, com toda a devida submissão, 

pareceu representar a Vossa Majestade, que não sendo conveniente castigar 

aos amotinados e cabeças de motim, o não deve ser castigar aos padres, 

declarando que tiveram culpa, porque ainda não sendo tão notória, como é, 

sua inocência, bastava serem religiosos, e também porque o contrário pode 

servir aos amotinados de entenderem que se pode dar ou considerar causa 

que lhe permitiu amotinar-se. 

E para que este negócio se possa resolver como convém ao serviço de 

Deus e de Vossa Majestade, pedimos se sirva de mandar considerar que o 

principal fundamento com que os moradores do Maranhão pretendem alterar a 
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lei de Sua Majestade que haja em glória, é dizerem que os padres da 

Companhia têm jurisdição temporal sobre os índios, e que impedem aos 

mesmos índios, para que não sirvam aos moradores da terra, e que assim 

ficam os povos sem remédio e a Fazenda de Vossa Majestade sem utilidade 

alguma. Vendo-se, porém, a dita lei e apurada a verdade do facto, se achará 

que os padres não têm jurisdição alguma temporal nos índios, senão só a que 

meramente toca ao espiritual, porque quanto às entradas e resgates para 

trazerem os índios às aldeias, se fazem com assistência dos ministros que o 

governador e Câmara nomeiam, e a repartição para o serviço dos moradores 

se faz da mesma forma. 

E os padres não têm mais que a administração dos sacramentos e a 

instrução nos ministério da fé e doutrina cristã, e são também vigias e 

procuradores dos miseráveis índios para que não façam cativo ao que não é, e 

para que se lhe pague o salário que a lei de Vossa Majestade lhe arbitra, que é 

assaz ténue e limitado. Esta última parte sentem tanto os moradores daquela 

conquista, que os obrigou a perderem o respeito a Deus e a Vossa Majestade 

na expulsão dos Padres e a fazer requerimento para se alterar uma lei tão justa 

e santa, como a de Sua Majestade. Mas é tal o zelo e a religião dos Padres da 

Companhia que prevendo o que a malícia humana podia intentar, puseram por 

lei e estatuto que nesta conquista não tivessem fazenda, nem ocupassem, nem 

se servissem dos índios, e que vivessem somente de esmolas, sem possuírem 

rendas. Estão neste particular tão livres que, se ainda na dita lei há alguma 

coisa que lhe dê jurisdição temporal (não sendo precisamente necessária para 

o serviço de Deus e bem das almas) pedem se declare, e querem somente o 

que tocar ao aumento da fé, sendo o requerimento tão justo, o zelo e virtude 

dos padres tão notória, esperamos da grandeza e clemência e cristandade e 

justiça de Vossa Majestade lhe mande deferir. 

 

DOCUMENTO Nº 67 

1663, Abril, 10, Belém do Pará – Carta de Frei José das Neves, da 

Província de Santo António, a um seu sucessor no cargo, onde relata o 

estado das missões e do convento do Gurupá, e a situação das aldeias de 

índios.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 33. 
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     Sejam sempre em companhia de Vossa Caridade Irmão Ministro, 

comunicando-lhe muito de sua divina graça, para em tudo lhe fazer mui 

avisados serviços, com a saúde que este humilde súbdito lhe deseja e em seus 

sacrifícios e orações pede, para suportar o trabalho e consolar a todos como 

sempre conheci em Vossa Caridade. 

     Por carta, não poderei declarar o gosto que a de Vossa Caridade me deu e 

o quanto me alegreis com o bom acerto que a primeira teve na eleição de 

Vossa Caridade em quem, sempre ainda no estado de secular, conheci muito 

zelo e religião de que Deus e Nosso Santíssimo Padre dotaram a Vossa 

Caridade, sejam eles servidos, seja tudo para maior glória sua e honra de 

nossa santa Província. 

     A patente que Vossa Caridade me enviou, se leu logo nesta Casa do Pará, 

aonde estamos três frades, e na primeira ocasião que houve, para o Maranhão 

a enviei, para que também aonde estão dois frades, se lesse a todos. Dei e 

mandei as novas e benção que Vossa Caridade lhe mandava e a estimaram 

como filhos, mas eu em tudo no primeiro lugar. 

     Bem conheço eu, que a grande distância que entre nós e os prelados se 

interpõem, é a causa do estado em que isto está, e também as poucas 

ocasiões de embarcações, que, talvez, escrevestes a um prelado o que 

convinha, e quando esperáveis o recurso e consolação, ou para obrar como a 

religião pedia e para estas partes era necessário, pedia informação, e quando 

chegava, ou já tinha acabado, ou era falecido. 

     E assim se foi atenuando isto, de tal modo, que chegámos ao estado que 

digo a Vossa Caridade: três em um convento e dois em outro. E destes, dois já 

de velhos, quase decepados, que é muito para sentir, vendo que as outras 

religiões crescem e que a de São Francisco fica tão diminuta, sendo a que 

conquistou esta terra. Mas consolo-me com ver que o permite assim Deus e 

que sabe os porquês. Que na verdade, Irmão Ministro, a terra não se 

compadece com a nossa santa Regra. E hoje, muito mais, pelos grandes 

estragos que nela têm acontecido. Porque, se até agora havia quem nos 

pudesse dar uma esmola, hoje não há quem possa. E vejo acabado o Estado. 

     E os mais religiosos vivem de suas ordens e músicas. E podem ter seus 

escravos, do que nós somos incapazes. E mal podem eles, contudo isto, viver, 

quanto mais, nós. 

     E hoje muito pior pela grande mortandade que as bexigas fizeram no gentio, 

que é o remédio destas terras. Não só muitas casas de homens dos maiores, 
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ficaram sem um escravo, mas aldeias de forros despejadas. E com nós termos 

muito poucos, nos tem até hoje morto quarenta e oito pessoas, e vão ainda 

morrendo, juízo que não havemos de poder na terra. Eu, em todas as ocasiões, 

sempre avisei que a nosso estado nos não convinha. A primeira porque nela se 

não pode observar a Regra como convém. A segunda, porque o serviço de 

Deus é muito pouco ou nenhum, porque os padres da Companhia 

assenhorearam-se de todo o gentio. E de tal modo que os conquistadores (   ) 

tão fechados com eles, os lançaram fora. Agora, Sua Majestade os torna a 

mandar repor como estavam. Para quatro brancos que a terra tem, o seu 

vigário lhe é muito mais que bastante. Terceiro, dizerem alguns homens que 

têm seus filhos, para que querem religião em sua companhia se lhe não há-de 

aceitar seus filhos, como já por vezes, e há tempo me disseram alguns. E os 

filhos são poucos para a religião. 

     Estou vendo que, se esta não chegar a Vossa Caridade, antes que se 

determine a mandar religiosos, que quem vier, que se há-de achar enganado, 

já se não trouxerem ordem de Sua Majestade para que lhe dêem uma aldeia 

para cada convento, ou pelo menos trinta ou quarenta casais, impossível é 

poderem-se sustentar, porque hoje, sendo nós os que digo, mal podemos e 

que será se vierem mais. E nem nós, nem eles, temos em que nos ocupar, pois 

rezar por rezar, mais espírito e devoção terá um religioso na sua Província, e 

mais reformado viverá nela, do que em tais terras como estas. Daqui ordenará 

Vossa Caridade o que Deus lhe inspirar. Mas, quanto a mim, me parece que 

isto nem é serviço de Deus, nem crédito da Província, e melhor fora, largá-lo 

que conservá-lo ou trocá-lo por outra missão, que não poderá haver outra pior 

que esta, porque, nem nós, nem nenhum dos outros religiosos até agora, tem 

visto que se fizesse fruto algum, porque esta missão não está ainda de vez. 

     Ao tocante ao convento que a Província mandou fundar no Gurupá, já 

tenho, por vezes, avisado, o grande desacerto com que se fundou um casa de 

palha que aos quatro dias se veio ao chão. Não sendo a terra capaz de ter em 

si religiosos, pois os moradores dela são todos tão pobres que só nela 

assistem por respeito de um índio que lhe dão para lhe buscar um peixe. 

Contudo, por a Província me ordenar que nela pusesse frades, o determinei, 

indo desta do Pará para o Maranhão, cheguei à palhoça aonde achei um irmão 

leigo. Só que o Irmão Frei Francisco da Natividade, Comissário que era, ali 

tinha só, e a casa toda no chão e, por cima, descoberta. 
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     Chamei o Governador da terra, sentindo muito o estado em que a casa 

estava, deixei assentado com ele que se havia de fazer novo convento que 

pudesse permanecer dali a quatro ou cinco meses, vim à dita capitania com um 

donato por companheiro para se fazer a obra, por não haver religiosos que na 

tal terra quisessem estar. Dos que havia desocupados, nela assisti, oito ou 

nove. Achei que o homem que governava a terra toda era (   ) com palavras e 

promessas. E todos os mais me diziam, tal convento não havia de fazer que 

era o certo pela limitação com que a dita capitania se vive, até que ultimamente 

se saiu que lhe havia de fazer uma obrigação, a que em nenhum tempo lhe 

havia de desamparar o convento, a que lhe pedi outra, a que se me obrigasse 

ele e os moradores a darem tudo o necessário aos religiosos, assim para o 

culto divino como para o mais sustento, a que me não respondeu. Eu não fiz 

deixamento, nem do sítio, nem da posse. Vossa Caridade veja o que se deve 

fazer em esta matéria. 

     Por muitas vezes tenho avisado ao Irmão esmoler, nos fizesse caridade 

mandar segunda via de uma sentença que correu nesta terra sobre uns índios 

de nossa administração, os quais são livres. E por o Irmão Frei Cristóvão da 

Sertã, os deixar fabricas e fazenda para uns parentes pobres, mas sempre 

subordinados à ordem desta casa, os quais foram (   ) a Sua Majestade com o 

título de escravos de um sobrinho do dito Frei Cristóvão, ausente em Castela, e 

o dito senhor os deu escravos, por um seu alvará correu, como digo, o pleito, 

se pronunciasse, por livres sujeitos. A religião apelou-se para o Reino aonde 

me avisou o Irmão Frei Simão da Natividade que Deus haja, em como no Reino 

se confirmara por nossa parte e a embarcação em que vinha, naufragou nesta 

costa, temos mandado pedir por muitas vezes a segunda via e até agora não 

veio. E um Manuel David Santo, major, por procuração que tem dos parentes 

do dito religioso e nova ordem de Sua Majestade, nos pretende tirar os ditos 

índios e, sendo livres, fazê-los escravos. E agora, que é ido ao Reino trará 

novas ordens com que, não só os tirará mas requer perdas e danos que o 

síndico a quem se entregou a gente, diz que há-de pagar e por este respeito 

não achamos quem queira ser síndico. 

     Agora o que me parecia melhor e mais seguro era alcançar de Sua 

Majestade um novo decreto, para que ninguém entendesse com os índios (do 

Aretecú) que este nome é por donde se conhece o gentio, informado a Sua 

Majestade em como os índios são livres e que a denúncia foi falsa, como 

consta dos provados nos autos que no Reino estão e isto, pessoalmente, a 
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Vossa Caridade por evitar mais inquietações, porque os índios são quase todos 

mortos, ou parte, e o almoxarife, por parte da parte d‟El Rei requerem perdas e 

danos. Nestas terras não se faz justiça. E temo que o dito Manuel David nos 

inquiete, vindo do Reino. Vossa Caridade, pelo amor de Deus queira acudir a 

isto, senão for por nosso respeito seja por livrar do cativeiro a quem é livre. 

     Até agora vivi com esperança de me ver em a Província, pelas razões que 

os prelados nos mandavam, sendo que, sempre tive para mim, que eram 

alívios passageiros para nos consolarem do que até agora não vimos nada. 

Vossa Caridade me avisa que nos há-de consolar como pai no que não 

encontrar ao serviço de Deus e crédito da Província, o que entendo não querer 

Vossa Caridade que nenhum dos que estamos vá à Província com licença sua. 

Entendereis mal. Mas ponha Vossa Caridade sequer os olhos em mim, pelo 

amor de Deus e de Nosso Padre São Francisco, porque se morrer nestas 

partes por encarceramento, se assim se compadece e se pode dizer, parece 

que ainda na (   ) sereis desconsolado, que quanto fugido sem licença do seu 

Provincial não hei-de ir. E isto veja Vossa Caridade, se tereis razão e justiça, 

para ser ouvido e despachado, pois vai por onze ou doze anos que saí da 

Província e sempre andei carregando frades e frades, fora da Província e da 

barra fora. Veja Vossa Caridade o que eu terei padecido, em o tempo que digo, 

e alguns, tais como um irmão a que chamam Frei Domingos de Jesus, frade 

leigo que deve já estar na presença de Vossa Caridade, o qual deve ter dado 

conta de sua ida, ou quem o mandou, a devia de dar, que eu a não sei dar, 

nem nestas matérias falo coisa alguma, nem em a (…), porque nunca quis dar 

motivo de pena a meus prelados. Mas, considere Vossa Caridade que se 

mandou um frade a quem tinham no cárcere, e mandando-o eu vir à minha 

presença para saber os porquês, o tomaram e o embarcaram, sem eu ter 

sabido nada. E porque aqui julgará Vossa Caridade o mais e assim peço a 

Vossa Caridade pelas chagas de Cristo e de Nosso Santo Padre se queira 

lembrar de mim, que quem veio por três anos, e vai em doze que tem razão de 

se desviar aonde se vive com religião. E é tanto o desejo que vivo mui 

desconsolado, mas sempre como humilde súbdito sujeito ao que meus 

prelados me ordenarem que, como digo, sem ordem sua, não hei-de fazer. Não 

quero mais enfadar a Vossa Caridade. Fico rogando a Nosso Senhor lhe 

aumente a vida para que seja não só consolação dos filhos presentes, mas que 

se lembre de consolar também aos ausentes. Deus guarde a Vossa Caridade. 

Este mui humilde súbdito lhe deseja. Estas regras faço por via do Maranhão 
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por me dizerem, partirá a nau em que veio o Governador. Por todo o Maio, 

nesta terra ficam embarcações para o mesmo, ou pouco mais tempo. Tenho 

umas embarcações de bom tabaco para Vossa Caridade repartir com os 

amigos que o tomam. Na santa benção de Vossa Caridade muito me 

recomendo. Do Pará, em 1º de Abril de 1663 anos.Deste humilde súbdito de 

Vossa Caridade 

(a) Frei José das Neves 

 

DOCUMENTO Nº 68 

S.d. (pós-1664). Notícia de Frei André de São Bento, religioso da Província 

de Santo António dos Capuchos, falecido em 1664, com o elogio das suas 

virtudes. 

A.N.T.T., O.F.M., Província da Conceição, Santo António de Viana do Castelo, 

Maço 2 25. 

 

     Breve Relação da vida e morte do servo de Deus Frei André de São Bento, 

religioso da Província de Santo António dos Capuchos, Nascido e criado em 

um pequeno lugar chamado Casal Ventoso junto ao Bomjardim do Priorado do 

Crato (…). 

     Ordenado Santo António da Castanheira, bom gramático e latinista. Da 

altíssima pobreza de sua estreita regra foi tão grande e tanto nessa virtude 

imitou a seu seráfico Padre S. Francisco, que as peças que tinha de seu uso 

eram dois silécios, um dos quais trazia sempre as […] da carne enquanto o 

outro limpava ou lavava. Tinha mais umas ásperas disciplinas, as contas por 

onde rezava o Breviário para o ofício divino com alguns poucos livros 

espirituais; alfaias que as demais delas pediram e se repartiram por pessoas 

devotas, que com grande devoção as recolheram, e as guardavam como 

relíquias quando morreu, tanta era a opinião que tinha de servo de Deus (…) 

quando rezava o ofício divino, estava sempre em pé, nunca encostado menos 

assentado que fosse no coro, na cela, ou em outra qualquer parte. As suas 

devoções rezava ordinariamente de joelhos (…).  

                                            
25

 “Relação dos títulos constantes deste maço nº2 pertencentes ao extinto Convento de Santo 

António da Vila de Viana, os quais abaixo não descritos, a saber: procuração de Inácio de 

Barros, da cidade de Olinda, em Pernambuco, feita a Francisco Pinto Paris da cidade do Porto, 

e outros em 1678; várias cartas e notas do Venerável Padre Frei Feliciano; notícias da 

fundação do Convento dos Milagres de Nossa Senhora da Ínsula; e Sumário e Memórias das 

causas do Convento de S. Francisco de Vila Real. 
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     Não puderam as forças do seu corpo aturar o trabalho costumado. Era o 

servo de Deus andar toda a noite e dia sendo Mestre dos noviços nunca 

dormia. Costumado era jejuar Às sextas-feiras de todo o ano a pão e água em 

memória da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, etc., 40 dias seguidos a pão 

e água 26.  

 

DOCUMENTO Nº 69 

1665, Março, 27, Lisboa – Alvará do Príncipe D. Pedro em que dá 60.000 rs 

de esmola para o gasto do Capítulo Provincial dos Capuchos de Santo 

António. 

A.N.T.T., O.F.M, Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n..  

 

Súmula (verso): Alvará da Ordinária para o Capítulo Provincial que Sua Alteza 

dá, e são 60.000 / Alvará de El-Rei (sic) D. Pedro pelo qual manda dar 

sessenta mil rs para gasto do Capítulo Provincial, passado em 17de Abril de 

1675 (sic). Aliás, 1665, 27 de Março. 

     Eu o Infante faço saber aos que este Alvará virem que, havendo respeito a 

muita devoção que tenho aos Religiosos da Província de Santo António deste 

Reino, e por lhes agradecer a muita vontade com que me ofereceram o 

Padroado Geral de toda a sua Província, hei por bem e me praz de lhes fazer 

esmola de sessenta mil rs para gasto do Capítulo Provincial quando hão-de 

fazer de três em três anos pagos no Tesouro da minha Casa da Consignação 

do meu assentamento do Duque, pelo q e aos que ao diante forem que, 

apresentando-lhe os ditos religiosos o traslado autêntico deste meu alvará, lhes 

pague os ditos sessenta mil rs, e com conhecimento dos ditos religiosos feito 

pelo escrivão do dito tesouro, assinado por ele e pela pessoa quando deles 

poder tiver, porque conste que recebeu a dita quantia, e certidão de se fazer o 

dito Capítulo Provincial, para que lhos consigno. Mando aos contadores de 

minha casa levem em conta lo dito tesoureiro os ditos sessenta mil rs sem mais 

outra ordem  ou provisão minha e o primeiro pagamento da dita quantia lhe fará 

o dito tesoureiro na primeira ocasião de Capítulo Provincial que suceder depois 

                                            
26

 Seguem-se no documento referências precisas às mortificações que sofria (pedia aos 

noviços que o chicoteassem e, deitado em terra, pedia que o pissassem). Faleceu a 2 Julho 

1664. Trata-se de uma relação muito interessante de todo o cursus honorum deste frade de 

Santo António. 
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da data deste. Luís Pereira Cabral o fez em Lisboa a vinte e sete de Abril de 

seiscentos e cinco. Sebastião da Costa o fez escrever. 

(a) Infante 

     Há Vossa Alteza por bem de fazer esmola pelos respeitos acima declarados 

aos religiosos da Província de Santo António deste Reino de sessenta mil rs 

para o gasto do Capítulo Provincial que hão-de fazer de três em três anos 

pagos no tesouro da casa de Vossa Alteza da consignação do assentamento 

do Duque pelo traslado autêntico deste alvará, e que o primeiro pagamento se 

lhes faça na primeira ocasião de Capítulo Provincial, depois da data deste, 

como acima se declara.  

     Para Vossa Alteza ver: Baltazar do Rego e André (sic) Carlos Cardoso, 

governadores registados no livro dos Alvarás do ano de seiscentos e sessenta 

e cinco. Sebastião da Costa Reg. Rodrigues de Lemos a mim nada. Regimento 

no livro da Chancelaria de seiscentos e cinquenta e cinco e folhas cento e 

setenta e três, registado e assentado no livro das mercês do dito ano a fl. 161 

vº, e pagou duzentos e cinquenta. Lisboa, vinte e um de Maio de mil seiscentos 

e sessenta e cinco. Manuel Palha Leitão não pagou direitos no tesouro da 

Chancelaria por ser esmola. Lisboa, vinte e um de Maio de Seiscentos e 

sessenta e cinco //Manuel Palha Leitão. Por decreto de Sua Alteza de vinte e 

sete de Março de mil e seiscentos e sessenta e cinco. 

     Este traslado o concertei com o próprio a que me reporto, que me foi 

apresentado pelo Reverendo Padre Frei António de Santa Maria, secretário da 

mesma Província a cujo pedimento lhe passei em pública forma que lhe tornei 

a entregar. Lisboa, a treze de Outubro de mil setecentos e vinte e sete. 

 

DOCUMENTO Nº 70 

1666, Agosto, 30, São Luís do Maranhão – Inquirição do Governador Geral 

de São Luís do Maranhão Rui Vaz de Sequeira contra as prerrogativas 

reivindicadas por Estêvão Aguiar da Costa, novo Capitão do Forte de 

Santo António de Gurupá no Estado do Maranhão sobre a legitimidade de 

fazer descimentos e entradas de índios. 

A.N.T.T., Documentos IPPC (Casa Forte) 27, Cx. 1, nºs III-IV, Ms. 32/71. 

                                            
27

 Este documento da Casa Forte / A.N.T.T. integra-se, com outros sobre o Brasil, num fundo 

de  manuscritos que foi adquirido pelo A.N.T.T. em 1982 nos acervos do antigo Instituto 

Português do Património Cultural (IPPC), com várias procedências. Agradeço as facilidades de 

consulta ao seu Director, Dr. Silvestre Lacerda. 
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     Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil seiscentos e 

sessenta e seis anos, aos dez dias do mês de Maio do dito ano, em esta 

Cidade de São Luís do Maranhão, nas pousadas do Doutor João Álvares 

Correia, Ouvidor geral neste dito Estado, por ele me foi dada a ordem do 

Governador geral, Rui Vaz de Sequeira, com despacho ao pé pelo qual manda 

que, ante a dita ordem, se perguntarão testemunhas perante ele, conforme ao 

dito despacho pelo conteúdo nele declarado, e tudo é o que ao diante segue. 

Jorge de Sampaio e Carvalho, escrivão da Ouvidoria geral e seus anexos em 

todo este dito Estado do Maranhão, por Sua Majestade o escrevi. 

     Porquanto vindo Estêvão de Aguiar da Costa do Reino no ano de mil 

seiscentos e sessenta e quatro provido por Sua Majestade que Deus guarde 

como Capitão do Forte de Santo António de Maracaia, no Gurujá, por patente 

do dito Senhor, sendo-me apresentada para que a cumprisse como é bem 

notório e constará da fé do escrivão da Fazenda de Sua Majestade e 

mandando ao dito Estêvão de Aguiar servir o seu posto, na forma da sua 

patente, como constará dos despachos que dei aos processos que lhe fiz, o 

não quis fazer tomando por motivo que eu lhe fazia menor a jurisdição de seu 

posto com a eleição que de novo fiz em Paulo Martins Garro, a quem ele vinha 

substituir, por ordem de Sua Majestade, de Cabo da tropa que por serviço do 

dito Senhor se determinava mandar ao sertão, dizendo que a ele, Estêvão de 

Aguiar, tocava tudo o que se houvesse de cobrar no sertão, por ser caso 

concernente a Capitão de Campo, o que nunca jamais houve, como dirão as 

pessoas que melhor conhecimento tiverem da conquista, mas antes nunca 

jamais se ocupou Capitão do Gurupá com semelhante ministério, depois que 

houve Capitão no Gurupá e sendo advertido uma e muitas vezes o dito 

Estêvão de Aguiar assim por ele Governador, como por muitas pessoas, não 

houve desenganá-lo da sua teima tomando-a por fundamento para fazer queixa 

a Sua Majestade que Deus guarde, e tenho que na mesma ocasião com que 

fez a dita queixa por três dias fiz aviso a Sua Majestade da pouca razão com 

que se queixava Estêvão de Aguiar, e chegando ao Reino a dita queixa, as 

minhas três vias se perderam por ataques do inimigo, como é notório, e sem 

embargo de estar o negócio nestes termos, chegando-me aviso da Capitania 

do Pará que Paulo Martins estava recolhido à dita praça, e sendo necessário 

passar-me a ela, mandei notificar a Estêvão de Aguiar para que fosse servido 

seu posto ou fizesse deixação dele, e indo o dito Estêvão de Aguiar em minha 
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companhia e chagando à dita Capitania do Pará, mandei notificar a Estêvão de 

Aguiar fosse tomar entrega do Forte em que viera provido na mão de Paulo 

Martins, o que não quis fazer replicando com a mesma teima, sem admitir 

razão, e o mandei na minha casa e lhe li a prática que constava na presença 

de muitos oficiais, o que me deu por resposta a Conselharia não me tornando a 

falar mais senão o último dia que de parte da dita praça para esta Cidade de 

São Luís em que me deu a Carta de Sua Majestade, a que respondeu nesta 

Cidade de São Luís pelo navio de que tivemos aviso ter chegado ao Reino em 

dez de Novembro de seis centos e sessenta e cinco, E ultimamente vindo a 

esta Cidade o dito Estêvão de Aguiar, me mandou dizer pelo Ouvidor Geral lhe 

desse licença para me lalar e dar uma carta de Sua Majestade, a que respondi 

que presente o mesmo Ouvidor geral lhe queria falar como fiz, para que lhe 

constasse do pouco fundamento da sua queixa e como nunca estivera por mim 

senão por ele não estar de posse da mercê que Sua Majestade lhe fizera, e do 

que passou informação ele, Ouvidor geral, a Sua Majestade, e como antes de 

receber a carta de Sua Majestade dizendo que queria ir servir o seu posto, lhe 

ofereci todo expediente para se recolher a ele, e lendo depois a carta régia, 

vendo em que vinha ordem ao mesmo Ouvidor como o relatava a mesma carta, 

mandei chamar o Ouvidor geral encarregando-lhe de recolher a dita ordem, 

para em sua presença mostrar como a dita ordem fora passada por informação 

menos verdadeira, e que se havia narrado a Sua Majestade no procedimento 

deste negócio tudo contra a verdade, e que suposto que o dito Estêvão de 

Aguiar dizia não queria usar da dita ordem, não convinha que ele Ouvidor geral 

de a tomar e haver assim para a mandar autenticar os papéis por onde consta 

a verdade desse negócio como também chamando a si os principais 

moradores desta Cidade para que debaixo de juramento declarassem o que 

nesse negócio souberem, e juntamente o que toca o Capitão do Gurupá e em 

que se inclui aquela Capitania, e do que consta, e se algum dias algum Capitão 

teve jurisdição em Aldeia de Índios mais que aquela que lhe permitiram os 

Governadores, declarando outrossim o mesmo Ouvidor geral do que pelo 

presente ele, quando me falou o dito Estêvão de Aguiar, para que 

ordinariamente conste a Sua Majestade e a seus reais ministros, como falou e 

indevidamente sou condenado no crime de inobediente, quando para a 

execução de suas reais ordens como obedientíssimo vassalo estou com ânimo 

pronto não reportando não sem razão de alguns despachos que vieram a esta 

conquista, mas antes buscando-lhe meios por todos os caminhos para que 
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logrem as mercês que Sua Majestade lhes fez sendo muitas com menos cabo 

do lugar em que Sua Majestade que Deus guarde por sua grandeza foi servido 

o supor-me vindo algumas patentes de Capitão de infantaria, e Provedor de 

Fazenda, e outras mais além nelas se falar em Governador geral do Estado, 

sendo que vistos os livros do Registo de ambas as Capitanias, se não acham 

semelhantes patentes e contudo todos os providos servem os mesmos postos. 

São Luís em oito de Maio de sessenta e seis anos. Rui Vaz de Sequeira.  

     O escrivão de meu cargo, ante esta ordem que o Governador geral deste 

estado me remeteu, é satisfeito se perguntem perante mim as testemunhas 

mais fidedignas que tiverem razão de disporem sobre o que nela se contém. 

São Luís do Maranhão, de Maio dez, mil e seis centos e sessenta e seis. 

Correia. 

     Aos catorze dias do mês de Maio de mil e seiscentos e sessenta e seis anos 

nesta Cidade de São Luís do Maranhão, nas pousadas do Doutor João Álvares 

Correia, Ouvidor geral deste Estado, comigo escrivão de seu cargo ao diante 

nomeado, perguntou testemunhas judicialmente pelo conteúdo na ordem do 

Governador geral do dito Estado Rui Vaz de Sequeira, e seus nomes e ditos 

são os que se seguem: Jorge de Sampaio e Carvalho, escrivão da Ouvidoria 

geral e seus anexos por El Rei nosso senhor o escrevi. 

     – Bartolomeu Barreiros de Miranda, Cidadão desta dita Cidade e Provedor 

das Fazendas dos Defuntos nesta Cidadanias do dito Maranhão, testemunha a 

quem o Ouvidor geral deu o juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs a 

mão direita, sob cargo do qual lhe encarregou dissesse verdade do que 

soubesse e lhe fosse perguntado, o que ele prometeu fazer, e do costume 

disse nada. Perguntado a ele testemunha pelo conteúdo na dita ordem do 

Governador, disse que sabe e é verdade que Estêvão de Aguiar da Costa veio 

provido por Sua Majestade que Deus guarde em Capitão do Forte do Gurupá 

no ano de seiscentos e sessenta e quatro, a qual ordem sendo apresentada ao 

dito Governador Rui Vaz de Sequeira lhe pôs o cumpra-se, como foi notório 

nesta Cidade, e sabe ele testemunha que o dito Governador disse ao dito 

Estêvão de Aguiar que fosse a servir o seu posto na forma da patente que ele 

lhe apresentou, o que o dito Estêvão de Aguiar não quis fazer tomando por 

motivo que o dito Governador lhe fazia menor a jurisdição de seu posto com a 

eleição que de novo tinha feito a Paulo Martins Garro (a quem o dito Estêvão 

de Aguiar vinha suceder), o qual Paulo Martins Garro era provido por Sua 

Majestade em Capitão do dito Forte, e disse mais ele testemunha que sabia 
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por o ter visto e experimentado nesta Cidade de muitos anos a esta parte que o 

provimento de Cabo de Entradas do sertão em ordem a propagação da fé foi 

sempre eleição de todos os Governadores que serviram em este dito Estado 

por ordem de Sua Majestade, e que a este respeito tinha o dito Governador 

feito eleição do dito Paulo Martins Garro para ir por cabo de uma tropa ao 

sertão em serviço do dito senhor, e disse mais ele testemunha que também 

sabia que o ser cabo da dita tropa não era nem foi nunca concernente ao posto 

de Capitão de Gurupá em que o dito Estêvão de Aguiar veio provido, nem 

menos nunca se ocupou do dito ministério capitão algum da dita Capitania 

depois que houve Capitães nela, de que sendo advertido uma e muitas vezes o 

dito Estêvão de Aguiar, assim por ele, Governador, como por muitas mais 

pessoas, não foi possível desmotivá-lo de sua teima, tomando-a por motivo 

para fazer queixa a Sua Majestade como com efeito fez, o que ele testemunha 

sabe pelas respostas e repreensões que o dito Governador teve do dito 

Senhor, sendo que o dito Governador escreveu também por três vias a Sua 

Majestade sobre esse mesmo caso, as quais se perderam, como é público e 

notório nesta Cidade, e que outrossim sabe ele dito testemunha que tendo 

aviso o dito governador (o qual lhe veio da Capitania do Pará) que Paulo 

Martins Garro estava recolhido à dita praça, foi necessário passar a ela o dito 

Governador e neste tempo mandou notificar ao dito Estêvão de Aguiar para 

que fosse servir o seu posto, ou fizesse deixação dele, e o dito Estêvão de 

Aguiar se embarcou em companhia do dito Governador até o Pará, aonde 

segunda vez (conforme ouviu ele testemunha) o mandou notificar para que 

fosse tomar entrega do Forte da mão do dito Paulo Martins Garro, a quem 

vinha suceder, o que o dito Estêvão de Aguiar não quis fazer preservando na 

mesma teima sem admitir razão alguma, disse mais ele testemunha que sabia 

que vindo de próximo da Capitania do Pará o dito Estêvão de Aguiar fora falar 

com o dito Ouvidor geral sobre o provimento de sua Capitania, o que o dito 

Governador logo deu expediente para ir ocupar o dito seu posto, com efeito foi 

para o que o dito Governador lhe deu  canoa e índios, e tudo o mais necessário 

que pelo dito Estêvão de Aguiar lhe foi dito, e mais não disse da dita ordem que 

toda lhe foi lida e declarada pelo dito Ouvidor geral com o qual aqui assinou. 

Jorge de Sampaio e Carvalho escrivão o escrevi. Bartolomeu Barreiros de 

Miranda. Correia. 
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     –  Valentim Valdês, Capitão de Infantaria reformado, Ouvidor geral que foi 

deste Estado, e Cidadão desta Cidade de São Luís, e nela morador, de idade 

que disse ser de quarenta e dois anos (…) (testemunho idêntico). 

     –  Manuel Nunes, Sargento mor reformado, que foi das armas nesta Cidade, 

e nela morador, de idade que disse ser de quarenta e oito anos (…) 

(testemunho idêntico). 

     –  João Pereira Barbosa, procurador do Conselho desta Cidade, de idade 

que disse ser de quarenta e dois anos pouco mais ou menos (...) (testemunho 

idêntico). 

     –  Manuel Simões da Cunha, Capitão reformado e escrivão da Fazenda 

Real de Sua Majestade pelo dito Senhor em todo este Estado, de idade que 

disse ser de cinquenta e dois anos pouco mais ou menos (…) (testemunho 

idêntico). 

     –  António Fernandes do Amaral, sargento-mor reformado, cidadão dessa 

cidade de São Luís, de idade que disse ser de setenta e dois anos mais ou 

menos (…) (testemunho idêntico). 

(…) E sendo perguntadas estas testemunhas acima e outras pelo conteúdo na 

ordem do Governador Geral Rui Vaz de Sequeira, em pousadas do Doutor 

João Álvares Correia, Ouvidor Geral deste Estado, por ele me foi mandado lhe 

fizesse este sumário de testemunhas, que tinha perguntado, concluzo para 

manter e pronunciar o que fosse justiça, de que fiz este termo. Jorge de 

Sampaio e Carvalho, escrivão, o escrevi em quinze de Maio, concluzo ao 

Ouvidor Geral. 

     De meu cargo o escrivão, recolho assim este sumário de testemunhas que 

se tirou a requerimento do Governador Geral deste Estado em virtude da 

ordem junta que para este efeito me remeteu, e do que constar do dito sumário 

e ordem passará ao dito Governador geral os traslados necessários. São Luís 

do Maranhão, de Maio dezassete de seiscentos e sessenta e seis anos. João 

Álvares Correia. 

(aa)Jorge de Sampaio e Carvalho 

e comigo Contador Pedro de Almeida 

 

DOCUMENTO Nº 71 

S.d. (1670), Lisboa – Petição do Provincial de Santo António que tem feito 

prelados e nomeado frades para as missões do Maranhão e Grão-Pará, 

em que diz que por andar requerendo há um ano, pelos tribunais, que lhe 
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dessem viático para poderem passar às conquistas, e por não haver 

dinheiro nos Armazéns, pede escusa dessas missões. 

B.A., 44 – XIV – I (81). 

 

     Senhor 

     Diz o Provincial da Província de Santo António que ele tem feito prelados e 

nomeado frades para as missões do Estado do Maranhão e Grão-Pará para 

salvação das almas daquela gentilidade. E porque há um ano que andam 

requerendo pelos tribunais de Vossa Alteza, que lhe dêem viático que Vossa 

Alteza lhes costuma dar para poderem àquelas conquistas, e porque repetidas 

vezes lhso tem nomeado nos Armazéns, a que responde o Provedor, não 

haver dinheiro algum que se lhes possa dar, e têm passado três monções de 

navios, como foi o de Jacques Ambrevenque, foi o Capitão-mor Amaral (?) 

Nunes, o de João Rodrigues Pereira e o de João Correia, e porque agora está 

um para partir de presente e para poderem ir os religiosos, não há com que os 

aviar, sendo tão necessária a sua ida. 

     Pede a Vossa Alteza que haja por bem, por serviço de Deus e seu, mandar 

que se lhe dê logo o viático para poderem ir a continuar a salvação daquela 

gentilidade, de tanto serviço de Deus e de Vossa Alteza, ou quando não, 

humildemente pedimos a Vossa Alteza que nos haja por escusos destas 

missões, e assim mandaremos vir os religiosos que lá estão, para a Província. 

E Receberá Mercê. 

     Despacho: 

Fora os mantimentos que se dão pessoalmente, como Vossa Alteza tem 

mandado, lhe falta em dinheiro para aviamento dos padres do que não há no 

Armazém, se há-de comprar trezentos e sessenta e dois mil cento e sessenta e 

dois reis, como consta dos papeis que oferecem. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 72 

1670, Janeiro, 19, São Luís do Maranhão –  Representação ao Senado da 

Câmara de São Luís do Maranhão para que se executem as leis régias que 

permitem ir ao sertão resgatar índios, e contra o Governador António de 

Albuquerque Coelho que não cumpre os requisitos contidos nos 

diplomas legais a esse respeito. 
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A.P.E.M, Senado da Câmara, Livro de Acórdãos, nº3 (1657-1673). 

 

     Aos 15 dias do mês de Janeiro do ano de mil e seiscentos e setenta anos, 

nesta cidade de São Luís do Maranhão, em Senado da Câmara dela, estando 

presentes os juízes ordinários, o Sargento-mor António Fernandes de Amaral, 

e o Alferes João Ribeiro da Câmara, os vereadores, o Sargento-mor Fernão de 

Andrade de Melo, o Capitão Manuel Coutinho, e Inácio Furtado de Mendonça; 

e o Procurador do Conselho e Capitão Manuel Coelho, e estando em vereação 

pelos mesteres, e procuradores do povo, Francisco Dias d´Eiró e Ambrósio 

Rodrigues, foi apresentado um requerimento feito em seu nome e deste povo, 

e assinado por eles, requerendo ao dito senado e oficiais dele lhe mandassem 

ler, e estender neste livro por termo para que a todo o tempo conste do referido 

nele. E sendo lido, no dito senado em voz alta e inteligível de todos os oficiais 

dele, mandaram um escrivão da câmara o estendesse, a quis pôr termo para 

constar a todo o tempo do referido nele, cujo teor é o seguinte:  

     Os procuradores do povo representam a Vossas Mercês que Sua Alteza. 

que Deus guarde foi servido conceder a este Estado que as câmaras dele 

pudessem mandar aos sertões todos os anos tropas à propagação da fé, e que 

os escravos que achassem de justo cativeiro os pudessem comprar aos 

gentios que fossem seus senhores, e nesta concepção concedeu o dito senhor 

por lei no ano de 663, governando este estado Rui Vaz de Sequeira, e pelo que 

nos consta [do dito] tempo até ao presente em que nos está governando 

António de Albuquerque Coelho de Carvalho se não expedido desta cidade 

tropa alguma ao sertão, que é o único remédio para os moradores dela se 

poderem acomodar e remediar. 

     E uma que se expediu no ano de 68, que chegou até à Capitania do 

Gurupá, não teve efeito, pelo pouco calor e vontade com que se houve o dito 

governador António de Albuquerque Coelho de Carvalho na [execução] das 

ordens para se darem os índios que haviam de remar canoas, por cujo respeito 

ficou tudo empatado, os gastos feitos, e os homens empenhados, e tudo 

perdido, e os moradores desta cidade arruinados. 

     E, considerando bem estas causas, achar-se que por conveniências […] dos 

governadores, se impede o bem comum do povo, como se tem experimentado 

nestes dois governos em que os ditos governadores se apossaram dos índios 

para seus patrulhadores, e não deixando fazer a repartição deles nas forma 

que Sua Alteza tem concedido por leis, em que lhe proíbe se não entrometam 
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na dita repartição, nem se possam servir dos ditos índios para seus 

patrulhadores, como o referido nos consta, e vermos, e ouvimos os clamores 

do povo, e as necessidades e misérias em que todos estão por falta de 

escravos. 

    E o nosso ofício incumbe procurarmos o remédio […] o dano, requeremos a 

Vossas Mercês, em nome do dito povo, que, com a maior brevidade que se 

possa, se entenda em preparar uma tropa que parta desta cidade ao sertão, e 

que para esse efeito se não faça repartição dos índios, nem se consente se 

dêem a pessoa alguma de qualquer qualidade que seja, porque somos 

informados que o governador traz muitos das aldeias desta cidade no trabalho 

do seu navio, mandando-os buscar contra a forma da lei de Sua Alteza todas 

as vezes que lhes são necessários, assim para este mester, como para outros 

de suas conveniências, ao que se deve acudir, pelo escândalo que daqui 

recresce em prejuízo dos moradores desta cidade [entrelinhado: sobre a lei]. 

Outrossim, requeremos a Vossas Mercês, em nome deste povo, se 

mande publicar o que Sua Alteza foi servido conceder-nos sobre a moeda que 

havíamos de usar, que é [ rolo ?] de pano a duzentos reis, e o novelo a cento e 

sessenta reis, e que uma pessoa escrava da melhor sorte vinda do sertão até 

dois anos primeiros seguintes, não valem mais do que [trinta?] mil reis. 

A este respeito, as outras da mesma sorte, porque, suposto que esta lei 

se publicasse no ano que chegou a esta cidade está tão esquecida, e tão mal 

guardada, pelo que estamos […], que de ordinário se nos estão vendendo as 

pessoas escravas novamente vindas do sertão por sessenta e setenta, oitenta 

mil reis, sem haverem respeito a lhes ser proibido, por serem as pessoas que 

as vendem poderosas; com o poder de seus cargos fazem as tais vendas, sem 

[re]pa[r]arem na publicação e penas das ditas leis ou ordens, como os 

moradores desta cidade necessitam delas, pela grande falta que têm, em razão 

de haver anos, se não expede desta cidade tropas ao sertão, donde se 

remediavam dos ditos escravos com muito menos custo, não reparam em dar 

os ditos preços excessivos para remediarem suas grandes necessidades, a 

que tudo devem Vossas Mercês acudir e prover  como cabeça da República, e 

a quem está dada a jurisdição de execução destas leis, pois lhes consta a 

aflição em que todos os moradores desta cidade estão, e não lhe justam que 

por descuido, ou respeito, se deixe de observar a mercê que Sua Alteza foi 

servido fazer-nos pelas ditas leis, pois nos consta todo o respeito, o que neste 

queremos, se mande dar a execução deste vosso requerimento da parte do 
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dito Senhor deste povo, cuja nós fazemos.São Luís, quinze de Janeiro de 670 

anos, por nós assinados 

(aa) Francisco Dias de Eiro;Ambrósio Rodrigues 

E eu Francisco Neves da Veiga, Escrivão do Senado  

Consta aqui transcrito por termo, 19 de Janeiro de 670 (a) Francisco Neves da 

Veiga 

DOCUMENTO Nº 73 

1670, Fevereiro, 11, Lisboa – Certificado de Frei Vicente de São José, 

Provincial de Santo António dos Capuchos, em como vão para o 

Maranhão, naquela monção, catorze religiosos.  

B.A., 44 – XIV – I (83). 

Frei Vicente de S. José Comissário Provincial desta Província de Santo 

António dos Capuchos, certifico que desta Província, nesta monção, vão para 

o Estado do Maranhão para ajuda da conversão daquela gentilidade em os 

navios que estão de partida, os religiosos seguintes: 

O Comissário, Frei Manuel do Espírito Santo; Guardião do Maranhão, Frei 

António da Conceição, Guardião do Pará, Frei Sebastião de Santo Estevão; 

Frei Miguel de S. Tiago; Frei Augusto de Santa Clara; Frei Manuel de Santa 

Isabel; Frei Estevão de S. José; Frei Pedro de Lourosa; Frei Bartolomeu do 

Sepulcro; Frei José da Purificação; Frei Luís da Conceição; Frei Álvaro de 

Santo António, que fazem o número de catorze e para Sua Majestade lhe 

mandar dar o viático pelos seus Armazéns na forma que o tem resoluto. Passei 

a presente por mim assinada e selada com selo de nosso ofício. Em Santo 

António de Lisboa, 11 de Fevereiro de 1670. 

 (a) Frei Vicente de S. José, Comissário Provincial 

(Dspacho):O Provedor dos Armazéns manda dar aos catorze Religiosos 

contidos na certidão acima o viático necessário parairem para o Maranhão e 

Pará na forma costumada por assim resolver em consulta que se fez para este 

caso. Lisboa, 12 de [  ] de 1670 28. 

DOCUMENTO Nº 74 

1670, Março, 1, Lisboa – Certificado do Provedor dos Armazéns em que 

declara não haver dinheiro para o pagamento do viático aos missionários 

que vão para o Maranhão. 

                                            
28

 À margem: Novembro, 24 de 1670. Do Conselho da Fazenda. Com as consultas inclusas 

dele e papel dos homens de negócio sobre os meios que se oferecem de dinheiro para as 

missões dos religiosos que vão às conquistas. 
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B.A., 44 – XIV – I (82). 

 

      Provedor dos Armazéns                                    

      Os duzentos e  e um mil oitocentos e dez mil réis que são necessários para 

comprarem as coisas que apontam na sua resolução, além dos noventa e nove 

mil e quinhentos réis que importam os mantimentos, Lisboa, 26 de Fevereiro de 

1670 

     O Provedor dos Armazéns dê cumprimento ao despacho do Conselho, 

Lisboa, primeiro de Março de 1670. 

     Em meu poder não há dinheiro algum com que faça este pagamento. Vossa 

Senhoria mandará o que for servido, Lisboa, o primeiro de Março de 1670. 

    Mandando dar cumprimento ao despacho de Vossa Alteza responde o 

Tesoureiro, a quem Vossa alteza mandará ver, Lisboa, o primeiro de Março de 

1670. 

(Assinaturas) 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 75 

1670, Maio, 13, Lisboa – Consulta do Conselho da Fazenda ao Rei (na 

regência do Príncipe D. Afonso), pedindo a criação de uma Junta que 

provesse as despesas dos missionários que iam para as Conquistas. 

B.A., 44 – XIV – I (87). 

 

Senhor 

     A Vossa Alteza fez petição por este Conselho, o Principal de Santo António, 

dizendo que ele tinha feito prelados e nomeado frades para as missões do 

Estado do Maranhão e Grão-Pará, necessários para a conversão e salvação 

das almas daquela gentilidade, e porque havia um ano que andando 

requerendo pelos tribunais de Vossa Alteza que lhe dessem o viático ordinário, 

que se lhe costuma dar para poderem passar àquelas conquistas, e por 

repetidas vezes lho tem nomeado nos armazéns, aonde de presente não há 

dinheiro, segundo respondeu o provedor deles e tem passado três monções de 

navios e de presente estava um para partir, pediam a Vossa Alteza que por 

. 
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serviço de Deus fosse servido que se lhe desse o viático para poderem 

continuar na salvação daquela gentilidade, Maranhão enquanto não pediam 

humildemente a Vossa Alteza que houvesse por escusos aos ditos 

missionários e lhes desse licença para mandar vir os que estavam no 

Maranhão, pois lhe faltava o sustento para poderem passar 29. 

     E sendo vista a petição neste Conselho, pareceu se devia fazer presente a 

Vossa Alteza que a despesa que há-de fazer agora com estes religiosos, a 

bem do que se lhe costuma dar de mantimentos pelos armazéns, importa 

trezentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta reis, e porque nos armazéns 

não há dinheiro nem outra alguma consignação livre para acudir a esta missão 

tão importante ao serviço de Deus e de Vossa Alteza, e seria grande descrédito 

do Reino faltar-se a ela, a cuja despesa estavam aplicados cinco mil reis do 

rendimento dos bispados de que era tesoureiro o da capela real, que se 

despendiam à ordem de uma junta particular criada para isto, que se extinguiu, 

como também a consignação, era necessário precisamente criar-se outra, na 

qual se tratasse dos meios que possa haver para se tirar dinheiro para se 

acudir, assim a esta como às mais missões, pelo que possa ao presente e ao 

futuro para que se possa continuar em obra tão pia e tão meritória, assim no 

espiritual como no temporal do serviço de Vossa Alteza que mandará o que 

houver por seu serviço. E que na mesma junta se devia também praticar e 

assentar os meios por que pudesse haver dinheiro pronto para as 

necessidades decorrentes do serviço de Vossa Alteza, que cada dia se 

ofereciam porque não havia cabedal, nem consignação alguma livre, por terem 

grande dano do serviço de Vossa Alteza e bem comum do Reino. 

 

 

DOCUMENTO Nº 76 

1670, Maio, 13, Lisboa – Consulta sobre o pedido do Provincial de Santo 

António a respeito do viático para os religiosos que partem como 

missionários para o Maranhão. 

B.A., 44-XIV-1, FL. 149, 194 vº. 

 

     O Provincial de Santo António dos Capuchos fez petição a Vossa Alteza por 

este Conselho em que relata que ele tinha feitos prelados e nomeados frades 

para as missões do Estado do Maranhão e Grão-Pará, necessários para a 

                                            
29

  À margem: Os missionários do Maranhão em 13 de Maio, 1670. 
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conversão e salvação das almas daquela gentilidade, e porque havia um ano 

que andavam requerendo pelos tribunais de Vossa Alteza que lhe dessem o 

viático ordinário que se lhe costuma dar, para poder passar àquelas conquistas 

e por repetidas vezes lho tem nomeado nos Armazéns, aonde de presente não 

há dinheiro, segundo responde o Provedor deles e tinham passado três 

monções de navios e de pronto estava em para partir. Pede a Vossa Alteza lhe 

faça mandar se lhe dê o viático para poderem passar àquele estado e 

continuarem nele os ditos missionários. E quando não, pedem humildemente a 

Vossa Alteza, os haja por escusos e lhe dê licença para mandar vir os que 

estão no Maranhão, pois lhe falta o sustento para poderem passar naquele 

Estado. E sendo vista a dita petição, 

     Pareceu ao Conselho fazer presente a Vossa Alteza que a despesa que se 

há-de fazer agora com estes religiosos, além do que se lhe costuma dar de 

mantimentos pelos Armazens importa trezentos e sessenta e dois mil, cento e 

sessenta reis, e porque nos Armazéns não há dinheiro, nem outra alguma 

consignação livre para acudir a esta missão tão importante ao serviço de Deus 

e de Vossa Alteza, e ser grande descrédito do Reino faltar-se a ela, a cuja 

despesa estavam aplicados cinco mil cruzados do rendimento dos bispados, de 

que era tesoureiro da Capela Real, que se dispendiam à ordem de uma junta 

particular criada para isso, que se extinguiu, como também a consignação, era 

necessário precisamente criar-se outra, na qual se tratasse dos meios que 

podia haver para se tirar dinheiro para acudir, assim a esta como ás mais 

missões, pelo que toca ao presente e ao futuro para que se possa continuar em 

obra tão pia e tão meritória, assim no espiritual como no temporal do serviço de 

Vossa Alteza.  

     Em Lisboa, 13 de Maio de 1670. 

(a) Luís Mendes de José Pinheiro. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 77 

1670, Maio, 14, Lisboa – Resolução do Conselho da Fazenda para 

satisfazer a provisão do Provincial de Santo António em que pedia a 

criação de uma Junta que assegurasse o pagamento das despesas dos 

missionários que partiam para o Maranhão.  

B.A., 44 – XIV – I (85). 
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Senhor 

     Vendo-se neste Conselho a resolução que Vossa Alteza foi servido mandar 

tomar, à margem da consulta inclusa, pareceu representar a Vossa Alteza que 

considerando o estado em que se acha a fazenda de Vossa Alteza, e que por 

ela não é possível satisfazer a despesa que fazem os missionários que vão 

para as conquistas, se lhe ofereceram os meios seguintes: 

 

     Primeiro: que, pois os missionários são em grande utilidade da conservação 

das conquistas, se deve procurar, concorram para o sustento e viático 

necessário para os religiosos que vão deste Reino, repartidamente cada uma 

conforme ao número de religiosos que lhe pertencer, escrevendo-se aos 

governadores para este efeito, que comunique e assentem com os povos, o 

assistirem por via da esmola em cada um ano, a saber, a Baía e seu distrito 

com oitocentos mil reis; Pernambuco e Rio de Janeiro, com seus distritos com 

cem mil reis cada um; Angola com duzentos e o Estado da Índia com 

oitocentos e que todo este dinheiro se remeta ao Tesouro da junta que Vossa 

Alteza deve mandar criar para este efeito. 

 

     Segundo meio: que se faça diligência com os mercadores para que 

espontaneamente, sem força nem obrigação rigorosa, mas por via de esmola, 

hajam de convir em que cada navio que com efeito chegar das conquistas em 

salvamento, pague dez mil reis que hão-de entregar ao Tesouro referido, sem 

proceder isenção, nem autoridade de justiça, mas por devoção. 

 

     Terceiro meio: que se deve escrever aos bispos, que da terça parte das 

rendas de seus bispados que estão aplicadas as esmolas, apliquem aquela 

parte que a Vossa Alteza parecer por esmola, para o viático e sustento destes 

missionários, pois também a esmola com que se não muda a natureza, a parte 

do rendimento que para ela aplicarem 30. 

                                            
30

 À margem: O Conselho Ultramarino manda que na forma que se aponta se passem as 

ordens para as conquistas sobre o primeiro meio que nesta se refere e para o segundo o 

Conselho chame os homens de negócio e se lhe proponha este pelo modo que se contém. 

Porém, como tudo isto não pode ser senão para o futuro, o Conselho Ultramarino de que se 

há-de satisfazer quanto ao presente é necessário, pois como é justo que nisto, se não falte, é 

conveniente que estas esmolas se não deixem de dar. Lisboa 14 de Maio de 1670. 
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     Quarto meio: que Vossa Alteza se sirva mandar ratear as pensões que tem 

posto, na parte que pode pensionar dos bispados, até quantia de cinco mil 

cruzados enquanto esses não vagarem das ditas pensões, e vagando se 

aplicarão para estes missionários. 

 

     Quinto: que Vossa Alteza se sirva pensionar as igrejas e padroado que 

vagarem, conforme o rendimento de cada uma, até se perfazerem os cinco mil 

cruzados para estes missionários, havendo-se breve de Sua Santidade sendo 

necessário para maior segurança das pensões, e sobejando alguma coisa 

destes efeitos se servirá Vossa Alteza de o mandar aplicar para a criação dos 

enjeitados e sustento dos catecúmenos. Em Lisboa, 14 de Maio de 1670. 

 

(a) Luís Mendes de José Pinheiro 

(b)  

DOCUMENTO Nº 78 

1670, Julho, 7, Lisboa – Consulta do Conselho da Fazenda sobre o 

pagamento do viático dos missionários para que fosse retirado do 

dinheiro das obras da alfândega, e não dos navios da frota do Brasil. 

B.A., 44 – XIV – I (86). 

 

Senhor 

     Da parte de Vossa Alteza nos propôs o Marquês da Fronteira o intento de 

Vossa Alteza com a piedade com que costuma querer prover os missionários 

que passam às conquistas a propagar a fé, e a falta de consignação para esta 

despesa pela alteração que o tempo tem feito (…) nas partes donde costumam 

sair. Que Vossa alteza é servido, se tire em parte das embarcações que vêm 

do Brasil, dando cada uma como esmola para este efeito os dez mil réis. E 

considerando-se as grandes (…)  que estas embarcações têm (…), a que 

Vossa Mercê busca meios de aliviar para se (…), nos parece não ser 

conveniente nem ao serviço de Vossa Alteza nem à conservação da 

navegação impor de novo encargo a estas embarcações, ao de mais que os 

que foram ocupados para este efeito, nem temos embarcações nem título 

algum que nos dê jurisdição para que por nosso consentimento fiquem 

obrigados a esta contribuição, e para que esta obra tão pia de prover os 

missionários, e tanto em favor da religião,(…) não fique sem efeito enquanto 
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Vossa Alteza lhe não aplica outro meio mais efectivo donde possa sair esta 

despesa, nos parece que a quantia que podia despender em cada um ano 

serão dois mil réis, e que estes pode Vossa Alteza sendo servido mandar que 

se dêem do rendimento do que na alfândega se tira das fazendas que nela 

entram para as obras da mesma alfândega, que há muitos anos que duram, e 

não fará prejuízo que se dilatem mais o tempo que poderá convir enquanto 

Vossa alteza acerta consignação certa e seja efectiva para esta despesa; e se 

possa lançar mão dos meios que nos referiu o Marquês de Fronteira que 

apontam a Vossa alteza o Conselho da fazenda; e dos meios que com se 

praticavam  nas igrejas do Padroado para este efeito. 

     E sendo Vossa alteza servido pode remeter esta diligência ao Provedor da 

Fazenda para que o faça presente aos homens que nele despacham e dar este 

consentimento, donde suavemente se podem tirar estes dois mil réis em cada 

um dos anos até que seja imposta esta consignação.           

(dar queixa dos navegantes). 

Lisboa, 7 de Julho de 1670 

(assinaturas) 

 
 

DOCUMENTO Nº 79 

S.d., s.l [1670] – Treslado de um Breve do Papa Clemente X a favor da 

Província de Santo António e de outras Províncias, para alguns cónegos 

conhecerem a sentença dos juízes da Relação do Arcebispado de Lisboa 

contra os Padres Arrábidos. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 9, macete 8, nº 2. 

 

     Manuel da Fonseca Sampaio Presbitero público Notário Apostólico 

aprovado na forma do Sagrado Concílio Tridentino pelo ordinário desta cidade 

de Lisboa, e nela morador, trasladei bem e fielmente do próprio original que 

está escrito em pergaminho em língua latina, com o sêlo do anel do Pescador 

impresso nas costas deles em cera vermelha com um círculo à roda do mesmo 

pergaminho, com todas as mais assinaturas semelhantes expedidos more 

Romano (…). 

DOCUMENTO Nº 80 

1671, Fevereiro, 3, Lisboa – Resolução do Conselho da Fazenda sobre os 

meios de se obter o viático para os missionários.  

B.A., 44 – XIV – I (80). 
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Senhor, 

     Para se dar a execução ao segundo meio apontado a Vossa Alteza na 

consulta inclusa para a despesa do viático dos missionários, que Vossa Alteza 

foi servido mandar aprovar, pela resolução tomada à margem dela, chamou o 

Marquês de Fronteira, Vedor da Fazenda da Repartição da Índia, à Casa do 

Anjo, alguns homens de negócio a quem o comunicou, sobre o que eles 

fizeram o papel incluso, em que dão as razões por onde não pode ter efeito, e 

que em seu ligar, se poderia tirar esta despesa do rendimento da contribuição 

das obras da alfândega, aplicando-se dela dois mil cruzados cada ano para 

estas missões, o que sendo presente no Conselho se ordenou ao Provedor da 

Alfândega, que na forma do papel incluso chamasse os homens de negócio e 

acomodasse com eles este, fazendo-lhes presente as causas que havia para 

convirem no que se apontava, a que satisfez dizendo que, fazendo presente o 

dito papel aos homens de negócio, e inteirando-se eles bem dele, disseram 

que se queriam livrar de pagar a contribuição das obras, porque o negócio 

estava muito diminuto, e não era razão se carregasse, mas antes se aliviasse, 

e atendendo à justa causa e razão que havia para se favorecerem os 

missionários, todos disseram que pelo rendimento do comboio da Junta do 

Comércio, que era muito grande, seria razão pagarem-se os dois mil reis, que 

acudindo-se com eles a obra tão pia teriam os navios da Junta próspera 

navegação. 

      Houve vista o Procurador da Fazenda, que respondeu que a obra e 

continuação das missões era a mais pia, e ver bem que o real poder de Vossa 

Alteza se podia ocupar, os meios que se apontavam na consulta e papel 

incluso eram todos muito bons, mas dificultosos e dilatados, e assim parecia o 

meio de se tirar por ora os da despesa do dito comboio era o mais pronto. 

      Ao Conselho parece o mesmo que ao Procurador da Fazenda, enquanto se 

não pode assentar nos efeitos que o Conselho apontou a Vossa Alteza na 

consulta inclusa, e que Vossa alteza se deve servir ordenar que se defira logo 

a esta, porquanto os missionários que hão-de ir para a Índia na monção 

próxima hão-de pedir o viático que se lhes dá para se poderem apresentar.Em 

Lisboa, 2 de Novembro de 1670. 

(aa) Assinaturas 

      [Despacho: 
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      À Junta do Comércio mandei [  ] dois mil cruzados do direito do comboio, 

visto a ocasião presente não permitir dilatação, e que para o futuro a 

consignação do viático destes missionários se faria nos bispados. Lisboa, 3 de 

Fevereiro de 1671. 

 

 

DOCUMENTO Nº 81 

1671, Novembro, 29, Braga – Carta do Arcebispo de Braga aos prelados 

para que lhe não exponham para ordens, nem para confessores, 

religiosos de sangue maculado. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 7. 

 

     A experiência tem mostrado a pouca confiança que se pode fazer da gente 

da nação hebreia na administração dos sacramentos, constando por suas 

mesmas confissões judicialmente feitas na Mesa do Santo Ofício que os 

recebem e administram sem a tensão necessária da Igreja. 

     Por esta razão sou obrigado a procurar que no meu arcebispado se não 

administrem os sacramentos por sacerdotes desta nação, para que não 

recebam as minha ovelhas os danos espirituais que se deixam considerar. E 

acresce a esta minha obrigação a recomendação que o Príncipe meu senhor 

foi servido fazer-me em carta do primeiro de Agosto, cuja cópia envio a V. P. 

usando nela de seu católico zelo, e do ardente desejo que tem da salvação das 

almas de seus vassalos. 

     Pelo que recomendo muito a V. P. que não me exponha para ordens, e 

menos para confessor, religioso algum cristão novo, tendo advertido que por 

por minha via se façam apertadas diligências para saber das suas qualidades, 

e será afronta do religioso e da Província não ser admitido depois da 

exposição, e sendo caso que neste Arcebispado seja morador ao presidente 

algum religioso já aprovado para confessor V. P. lhe revogará a licença, ou o 

mandará mudar com lembrança que não torne a este arcebispado para 

exercitar o ofício de confessor. 

     E uso deste meio por me parecer mais decoroso a V. P. e à sua Província. 

E para que aos prelados que se seguirem conste do referido, fará V. P. guardar 

e conservar esta minha carta, dando a ordem necessária para que os 

sucessores assim como entrarem a governar tenham dela inteira notícia. 
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     E como tudo se encaminha ao maior serviço de Deus Nosso senhor, espero 

que V. P. ajude o meu intento, e que conheça que desejo não ofender ao 

crédito de sua província e religiosos dela. 

Deus guarde a V. P. 

Braga, 29 de Novembro de 1671 

O Arcebispo Primaz 

[a lápis: D. Veríssimo de Lencastre] 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 82 

1671, Agosto, 1, Lisboa – Carta do Príncipe Regente D. Pedro ao 

Arcebispo de Braga no sentido de não nomear nem aprovar „gente 

hebraica‟ para confessores, ainda que seja religioso, e determinando a 

reforma de costumes dos párocos e ministros, e maior vigilância na 

decência por parte dos visitadores. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 

 

     Súmula (verso): Carta do Príncipe D. Pedro ao Arcebispo de Braga para não 

ordenar, nem aprovar, para confessor, gente hebreia ainda que seja religioso, 

que os párocos e ministros procedam bem reformando os costumes e hábitos 

sacerdotais, que os párocos assistam junto das suas igrejas, e que visite as 

igrejas fazendo ter cuidado na decência e guarda dos Sacrários. Escrita em 1 

de Agosto de 1671. 

 

     Reverendo em Cristo Padre Arcebispo Primaz Amigo, eu o Príncipe vos 

envio muito saudar como aquele de cujo virtuoso acrescentamento muito me 

prazeria. Pelos grandes inconvenientes que se seguem de haver nas casas 

religiosas alguns religiosos de nação hebreia que são sacerdotes e 

confessores, e desejando atalhar o dano que resulta ao serviço de Deus e 

salvação das almas, mandei encomendar com todo o aperto aos prelados não 

admitissem nelas nenhum sujeito que tivesse parte desta nação, ainda que 

concorressem nele outras boas qualidades, e que havendo nelas já alguns os 

não expusessem aos Arcebispos e Bispos para confessores por se 

considerarem neste sacramento de penitência maiores inconvenientes que em 

todos os outros (excepto o do baptismo), como a experiência tem mostrado não 
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consentindo se incorporassem nas religiões destes Reinos os que tomaram 

hábito em Castela e em outras partes sem lhes tirarem novas informações de 

genere, e saberem a causa porque foram para fora deste Reino e a forma em 

que eles e seus pais procederam naqueles aonde estiveram por ter mostrado a 

experiência que fora do Reino entravam nas religiões com grande perda do 

crédito delas, e lhes mandei advertir que vos encomendei a não désseis nem 

ordem aos tais reIigiosos nem licença para confessarem, sem primeiro lhes 

mandardes fazer as diligências e exames necessários com toda a isenção, não 

vos fiando das que estivessem feitas, pois o direito e Concílio Tridentino vos dá 

lugar a este exame e que, estando concedidas algumas licenças, as fizésseis 

recolher por aqueles meios que vos parecerem. E porque tudo é necessário 

para se conseguir o intento da pureza da religião católica, e limpeza de sangue 

dos ministros que houverem de administrar os sacramentos pelos danos e 

prejuízos que cada dia se experimentam do contrário, vos encomendo muito a 

observância destes particulares, de que espero resulte grande glória a Deus, 

crédito e reputação ao Reino. E outrossim, vos encomendo, que da mesma 

maneira vos haveis em ordenar sacerdotes e visiteis as vossas igrejas, fazendo 

ter particular cuidado na decência e guarda dos Sacrários, e que os párocos e 

ministros delas procedam em tudo conforme seus institutos, reformando os 

costumes e hábitos sacerdotais, procurando que vivam junto das suas 

paróquias em ordem, assistência, guarda e segurança delas, por evitar as 

ocasiões de sacrilégios, e casos que tanto tem magoado o povo cristão, e 

ainda com os clérigos que já são ordenados de missa, advertireis que se evite 

quanto for possível a nulidade dos sacramentos, e folgarei que me deis conta 

de tudo o que nisto obrardes para o que ficar entendendo. Escrito em Lisboa ao 

primeiro de Agosto de 1671. 

(a) Príncipe. 

 

 

DOCUMENTO Nº 83 

1671, Agosto, 28, Lisboa – Carta do Príncipe Regente D. Pedro ao 

Provincial de Santo António para que não aceite gente de nação nem 

incorpore na Província pessoas com tal mácula e, caso nela existam 

alguns, os não exponha para confessores, porque tem mandado ao 

Arcebispo e Bispos que não ordenem nem aprovem para confessores a 

quem for de nação hebraica. 
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A.N.T.T., O.F.M, Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 

 

 

Súmula (verso): Carta de El-Rei (sic) D. Pedro II ao Provincial para que não 

aceite gente de nação nem incorpore na Província aos que tiverem esta 

mácula, e que se na Província houver alguns, os não exponha para 

confessores, porque tem mandado aos Arcebispos e Bispos que não ordenem 

nem aprovem para confessores a quem for de nação hebreia. Escrita em 18 de 

Agosto de 1671. 

 

 

Ao Provincial da Província de Santo António. 

     Eu, o Príncipe, vos envio muito saudar. Pelos grandes inconvenientes que 

se seguem de haver nas Religiões alguns religiosos da nação hebreia, que são 

sacerdotes e confessores, e desejando eu atalhar este dano tão prejudicial ao 

serviço de Deus, e salvação das almas, como cada dia se experimenta, nós 

que desta nação, administramos sacramentos vos encomendo muito que nessa 

vossa religião não admitais nenhuns sujeitos desta nação, ainda que com 

pouca parte dela, suposto concorram neles outras boas qualidades, e tendo já 

nela alguns religiosos deste sangue, os não exporeis aos Arcebispos e Bispos, 

para confessores, por se considerarem neste sacramento da penitência 

maiores inconvenientes que em todos os outros, excepto o do Baptismo, não 

consentindo também se incorporem nessa Província religiosa que tomaram o 

hábito em Castela e em outras partes sem lhe tirardes novas informações de 

genere e saberdes a causa por que se foram deste Reino, e a forma em que 

eles e seus pais procederam nos outros, porque tem mostrado a experiência 

que fora do Reino entram muitos cristãos-novos nas religiões, e ainda alguns 

penitenciados que depois vêm ao Reino e se incorporam nelas com grande 

dano do crédito delas, e da salvação dos fiéis. Espero do zelo que tendes da 

religião católica procureis em todas vossas forças ajudar negócio tão 

importante para que se consiga a pureza da fé, a limpeza do sangue, e o 

crédito da vossa religião, e de toda a nação portuguesa, de que resultará a 

glória de serdes vós o instrumento do remédio. E aos Arcebispos e Bispos 

mando encomendar não dêem ordens aos tais religiosos, nem licença para 

confessarem, sem primeiro lhes mandarem fazer as diligências e exames 

necessários com toda a exaução sem embargo das que tiverem feitas, pois o 
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Direito e Concílio Tridentino lhes dá lugar a este exame, e que estando 

concedidas algumas licenças a semelhante gente as façam recolher por 

aqueles meios que lhes parecer, evitando quanto lhes for possível a nulidade 

dos sacramentos. Do que sobre isto fizerdes, me fareis aviso, porque folgarei 

muito entender o que nestes particulares fordes obrando. Escrita em Lisboa a 

28 de Agosto de 1671. 

(a) Príncipe 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 84 

1675, Julho, 16 – Traslado da Provisão Régia sobre o direito dos 

Capuchos dos Conventos do Pará e Maranhão à administração de trinta 

casais de índios na Aldeia de Guarapiranga. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 83 31. 

 

     (margem: Cópia) 

     Eu Príncipe como Regente e Governador dos Reinos de Portugal e 

Algarves, faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito ao 

que me representaram o guardião, religiosos Capuchos do Convento de Santo 

António do Pará de quarenta anos, que tem uma aldeia de índios da terra 

chamada Guarapiranga em sua doutrina, adquiridos de vários sertões, os quais 

administravam no espiritual e temporal e lhe serviam só de pescar peixe para 

seu sustento e carne dos matos, com os quais iam às missões do gentio, sem 

até ao presente se entender como os ditos índios que seríam trinta casais 

pouco mais ou menos, pedindo-me lhes mandasse passar ordem, para o 

governador e oficiais da câmara não entendessem com os ditos índios, nem 

privassem aos ditos religiosos da posse que tinham de os administrarem, 

porquanto sem a sua ajuda se não podiam sustentar, e visto o que alegam e o 

que sobre isso respondem, o procurador de minha fazenda, 

                                            
31

 Este doc. foi já publicado in Regimento e Leis sobre as Missões do Estado do Maranhão e 

sobre a liberdade dos índios, Lisboa, Oficina de António Manescal, 1724, pp. 40-42. 
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      Hei por bem, que tendo os ditos religiosos faculdade e posse de 

administrarem trinta casais, sejam nela conservados em cada Convento do 

Maranhão e Pará, e que seja da aldeia referida, chamada Guarapiranga, não 

se entendendo com eles a repartição dos oficiais das câmaras. Pelo que 

mando ao governador do Estado do Maranhão, Capitão-Mor do Pará e aos 

oficiais das câmaras das ditas capitanias cumpram e guardem esta provisão e 

a façam muito inteiramente cumprir e guardar como nela se contém, a qual 

valerá como carta, sem embargo da ordenação do artigo 2º parágrafo 40 em 

contrário e se passou por duas vias.  

     Manuel Pinheiro da Fonseca a fez, em Lisboa a 16 de Julho de 1675. O 

Secretário Manuel B. de Sampaio a fez escrever. Príncipe. O Conde de Valor 

de Reis. 

(a) António Rodrigues Chaves 

 

DOCUMENTO Nº 85 

1681, Fevereiro, 26, Lisboa – Criação de Junta das Missões na Índia, 

Pernambuco, Angola, Rio de Janeiro, Maranhão, Cabo-Verde. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, Vol. 33, fol. 68 vº, 

 

     Mandando ver e considerar com toda a atenção e papel incluso, o que se 

me ofereceu sobre o bem espiritual das missões da Índia, e para que elas vão 

em aumento com grande fruto da propagação da fé católica, fui servido 

resolver que naquele Estado se erija uma junta das Missões com subordinação 

à que há no Reino, a qual terá cuidado de promover as missões na forma que o 

papel aponta, e que na dita Junta assistia o Vice-Rei e a convoque aonde lhe 

parecer ou quem a seu cargo tiver. O Arcebispo, e em sua falta o Bispo 

Coadjutor, e na falta de ambos o Vigário Geral do Arcebispado, o Presidente da 

Inquisição em Goa, o Chanceler, e em sua falta o Desembargador que servir o 

seu ofício, o Secretário de Estado com voto na mesma Junta, o Vedor da 

Fazenda. 

O Conselho Ultramarino o tenha entendido e passe nesta conformidade as 

ordens necessárias. 

E a esta imitação os passará para as mais conquistas de Pernambuco, Angola, 

Rio de Janeiro, Maranhão, Cabo-Verde, sendo os da Junta dos Governadores, 

Bispos e Ouvidores Gerais e Procuradores da Fazenda, substituindo-se na 

forma referida. Em Lisboa, 26 de Fevereiro de 1681. (a) Príncipe. 
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DOCUMENTO Nº 86 

S.d. (cerca de 1683) – Razões invocadas pelo Rei (D. Pedro II) para que as 

missões do Maranhão e Pará pertencentes à Província de Santo António 

dos Capuchos passassem para a tutela da Companhia de Jesus 32. 

Arquivo Histórico da Casa Cadaval, Muge – Razões que Sua Mag.de teve para 

rezolver que as Missões do Maranhão fossem entregues à Companhia de Jesus, 

Papeis Vários, Tomo 23, Cód. 976 (K VIII 1r), fls. 83-85 33.  

 

     Razões que Sua Majestade teve para resolver que as missões do Maranhão 

fossem entregues à Companhia de Jesus. 

     (…) Como no regimento que fora para o Estado do Maranhão acerca do 

governo espiritual e político dos índios recomendara El-Rei que todas as 

christandades dos ditos índios fossem encomendadas apenas à religião da 

Companhia de Jesus, apontaria o autor da exposição algumas causas que o 

tinham motivado. 

    (…) A primeira razão pela qual convinha que as missões do Maranhão 

estivessem a cargo de uma só religião, era a mesma que levara a Providência 

Divina a não permitir que nos primeiros trezentos anos da Igreja houvesse 

diferentes religiosos, para que não provocassem a confusão dos crentes. O mal 

que causava o não se seguir esta regra em todas as igrejas primitivas, como 

era a do Maranhão, estava então bem confirmado pelo lastimoso ezxemplo do 

Japão, onde a introdução de religiosos de outras ordens destruira a obra de 

São Francisco Xavier. Em contrário, desta conveniência só se poderia dizer 

que os sertões do Maranhão eram tão extensos que neles se podiam ocupar 

diferentes religiosos, sem os encontros e desvantagens que noutras partes 

tinham scedido. Mas qualquer dos exemplos acima citados respondia a esta 

objecção, pois bem grade era o Reino do Japão e maior o mundo.  

     Além disso, se o Maranhão possuía muitas terras, todas elas se 

sustentavam e alimentavam como por uma só garganta, que é o Maranhão até 

o Rio Amazonas. Por aí tinha de passar necessariamente tudo o que fosse ara 

                                            
32

 Este documento foi parcialmente transcrito no livro de Virgínia RAU e Maria Fernanda 

GOMES DA SILVA, OS Manuscritos do Arquivo da Casa Cadaval em Muge respeitantes ao 

Brasil, ed. Imprensa da Universidade, vol. I, Coimbra, 1956, pp. 444-447. 

33
 Agradeço ao senhor Dr. José Rolão, arquivista da Casa Cadaval, e à senhora Marquesa do 

Cadaval, D. Teresa Schomborg, as facilidades no acesso aos fundos manuscritos da família, 

que se conservam no Palácio Cadaval em Muge. 
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sustento dos missionários. Nestas condições, teriam de ir o vinho e a farinha de 

trigo para as missões, os santos óleos e todas as coisas precisas para o culto 

divino e manutenção humana. Tudo isto seguia em canoas, conduzidas por 

índios, únicos pilotos práticos naqueles rios, e as distâncias eram de muitos 

centos de léguas. E se os índios não fossem muito fiéis e amigos dos 

missionários, nunca o que levassem chegaria às suas mãos, porque nessas 

compridas viagens havia intermediários de várias nações e, se não tivessem 

todos a mesma doutrina, ninguém os cnseguiria obrigar a tamanhos trabalhos 

para servir padres que não fossem os seus. Principalmente porque todos estes 

serviços teriam de ser feitos sem qualquer recomensa, pois não havia com que 

os pagar (…). E, ainda que os lugares desta conquista sejam diferentes e 

dilatados, acontecia o que não se via em nenhuma utra parte do mundo, que 

era viverem as nações confusas, e não em lugares distintos.  

     Daqui se seguia que os missionários que tivessem de ir ao sertão a realizar 

qualquer empresa, teriam de levar consigo índios e intérpretes de todas as 

raças, elo que convinha que obedecessem todos aos mesmos. Se estes 

intérpretes soubessem que os índios da sua tribo, que se pretendessem adear, 

não haviam de vir para as mesmas aldeias e doutrina dos padres de quem se 

consideravam filhos, não tentariam persuadi-los que viessem, e estes por sua 

vez, julgando que os enganavam, não se renderiam. 

     Também muitas vezes acntecia que as tribos que desciam dos sertões 

tinham de passar a terras muito distantes donde não podiam vltar às suas, 

correndo o risco de tornar à gentilidade, não encontrando os mesmos 

missionários. Devia-se acrescentar que os índios daquelas regiões eram muito 

vários e incnstantes, e se as sãs aldeias estivessem entregues a diferentes 

religiosos, passariam facilmente de umas para as outras, o que por todos os 

motivos causaria grande erturbação. Aliás, como os índios faziam diferentes 

conceitos dos vários religiosos, julgariam uns que se fazia menos caso deles 

que de outros, e isto causaria desuniões e emoluções. 

     Finalmente, ninguém poderia negar que era preferível o governo de uma só 

cabeça que de muitas, e melhor a execução dos membros unidos que 

divididos. Daqui a vantagem de todos os missionários pertencerem à mesma 

ordem e obedecerem a um só prelado.  

     Apontaria agora as razões pelas quais El Rei resolvera que a Missão do 

Maranhãose entregasse aos Padres da Companhia e não aos de Santo 

António. 
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     Primeiro, Sua Majestade pretendia a conversão da gentilidade do Maranhão 

e era notório que a Companhia de Jesus tinha maiores conversões que a de 

Santo António.  

     Segundo, porque o instituto da religião da Companhia é converter almas. E 

o da religião de Santo António ainda que muito santo, não é este.  

     Terceiro, porque os religiosos da Companhia podiam observar a sua religião 

numa canoa e numa choupana enquanto isso não era possível aos de Santo 

António a quem fazia falta o coro. 

     Quarto, porque a experiência tinha mostrado no Estado do Brasil que Deus 

ajudava mais os padres da Companhia na domesticação e doutrina dos índios. 

Por este motivo, tendo antigamente os religiosos de Santo António algumas 

aldeias a seu cuidado, tinham por fim sido entregues à Companhia de Jesus. 

     Quinto, porque os padres de Santo António abandonaram as aldeias que 

tinham a seu cargo no Maranhão, retirando-se para o seu Convento, por ordem 

do Padre Frei Cristóvão de Lisboa, tendo estado estas aldeias sem doutrina 

pelo espaço de vinte e sete ou vinte e oito anos. 

     Sexto, porque os Padres da Companhia tinham muitos religiosos aque 

conheciam a língua da terra, e possuíam uma regra especial do seu Estatuto 

que os obrigava a aprendê-la, enquanto que nenhum religioso de Santo 

António sabia a língua, e os intérpretes do Brasil não eram suficientemente 

preparados para transmitir a doutrina (…) 34. 

 
 

DOCUMENTO Nº 87 

1684, Setembro, 1, Lisboa, Provisão em resposta da representação do 

Provincial de Santo António no Maranhão e Pará a pedir isenção de 

pagamento de dízimos do cacau e cravo para sustento dos dois 

conventos e missões. 

A.H.U., Conselho Ultramarino, Consultas das Partes, Cód. 49, fol.72 

 

     O Provincial de Santo António pede provisão para que os dois conventos 

que tem no Maranhão e Pará sejam isentos de pagarem dízimos por falta de 

esmolas e pouca ordinária. 

     É necessário mandar alguns índios tirar cravo e cacau para sustento das 

casas e gasto das missões, o qual recebem por via de esmola, e como por 

                                            
34

 O documento está truncado e incompleto. 
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ordem de Vossa Majestade de 13 de Setembro 676 ordena que todos paguem 

dízimos, excepto a quem aqueles diz por isentos, e os ditos géneros sejam 

para sustento das casas e missões. Pedem a Vossa Majestade lhe faça mercê 

conceder provisão para que não paguem dízimos algum do dito cravo e cacau 

sem embargo da dita ordem que há no dito Estado (…). 

 

     Ao Conselho parece que em consideração do que representam estes 

religiosos e procedem naquele Estado com boa opinião, fazendo grande 

serviço a Deus na conversão dos Índios Aruãs, cuja missão lhes está entregue, 

deve Vossa Majestade ser servido por via de esmola mandar-lhe passar 

provisão para que das duas canoas que mandam ao serviço todos os anos 

para sustento das suas canoas e gasto das missões lhes dêem livres 1000 

arrobas de cravo em uma canoa e outras 100 de cacau na outra, e que não 

servirá esta graça de exemplo para os mais religiosos, visto a especialidade 

que há nestes padres por não terem de que viver mais do que representam. 

Lisboa, 10 de Fevereiro de 1684. 

(a) O Conde Malheiro Teles Cardoso 

Despacho como parece. Lisboa, 12 Fevereiro 1684.  

(a) Rei 

 
 
 

DOCUMENTO Nº 88 

1684, Setembro, 1, Lisboa –  Concessão régia de isenção de pagamento 

de dízimo para sustento dos conventos capuchos do Maranhão e de 

Belém do Pará e de suas Missões. 

A.H.U., Conselho Ultramarino, Consultas das Partes, Cod. 49, fl. 72, 1. 

 

     O Provincial de Santo António pede provisão para que os dois conventos 

que tem no Maranhão e Pará sejam isentos de pagarem dízimos por falta de 

esmolas e pouca ordinária. 

É necessário mandar alguns índios tirar cravo e cacau para sustento das casas 

e gasto das missões, o qual recebem por via de esmola, e como por ordem de 

Vossa Majestade de 13 de Setembro 676 ordena que todos paguem dízimos, 

excepto a quem aqueles diz por isentos, e os ditos géneros sejam para 

sustento das casas e missões. Pedem a Vossa Majestade lhe faça mercê 
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conceder provisão para que não paguem dízimos algum do dito cravo e cacau 

sem embargo da dita ordem que há no dito Estado (…). 

 Ao Conselho parece que em consideração do que representam estes 

religiosos e procedem naquele Estado com boa opinião fazendo grande serviço 

a Deus na conversão dos Índios Aruãs, cuja missão lhes está entregue. Deve 

Vossa Majestade ser servido por via de esmola mandar-lhe passar provisão 

para que das duas canoas que mandam ao serviço todos os anos para 

sustento das suas canoas e gasto das missões lhe dêem livres 1000 arrobas 

de cravo em uma canoa e outras 100 de cacau na outra, e que não servirá esta 

graça de exemplo para os mais religioso, visto a especialidade que há nestes 

padres por não terem de que viver mais do que representam. Lisboa, 10 de 

Fevereiro de 1684. 

 (a) O Conde Malheiro Teles Cardoso 

Despacho como parece. Lisboa, 12 Fevereiro 1684. Rei 

 
 

DOCUMENTO Nº 89 

1687, Outubro, 13, Lisboa – Carta de D. Pedro II ao Provincial de Santo 

António dos Capuchos em que determina a pena de desnaturalização 

para os frades que, sem licença da Ordem, forem a Roma apresentar 

causas junto às instâncias da Corte Papal. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n..  

 

Súmula (verso): Carta de El-Rei D. Pedro II ao Provincial em que determina 

que se algum prelado der licença a algum seu súbdito para ir a Roma, ou 

sabendo que ele sai e lhe não der conta, seja logo desnaturalizado. Escrita em 

13 de Outubro de 1687. 

 

     Provincial da Província de Santo António, eu, El-Rei, vos envio muito 

saudar. Vendo os grandes inconvenientes que resultam da facilidade com que 

deste Reino passam para Roma alguns religiosos em notório prejuízo, não só 

político de República, mas das suas mesmas religiões, e posto que se não 

devem impedir ou poder coartar os recursos à Santa Sé Apostólica, contudo 

sou obrigado a dar-lhe modo e forma para que os vassalos não se precipitem, 

nem destruam, e muito mais para que desordenadamente não vão perturbar a 

Cúria Romana, com imensidade de requerimentos, e causas, e despender os 

cabedais do Reino, e considerando quanto convém dar-lhe o remédio, que 
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como Rei sou obrigado para conservação de meus Estados, os poderes para si 

maiormente sendo encaminhado para bem igual da religião, sossego dos 

vassalos, limitar escândalos, principalmente tendo eles neste Reino seus 

prelados e um Núncio Apostólico, com todos os poderes para diferir as suas 

queixas, e finalmente na parte que lhes toca os meus tribunais para lhes acudir 

naqueles recursos lícitos em que o podem fazer, não bastando nenhum destes 

meios para que por qualquer leve causa se ausentem para Roma, tirando das 

rendas saindo das mesmas cabedais dos seus conventos e províncias o 

sustento dos que nela ficam, e ainda o que é mais necessário para o culto 

divino, e muitas vezes o que piamente deixaram os defuntos para sufrágios de 

suas almas, o que é em grande dano das religiões pela pobreza em que as 

põem, e não menos do Reino, de que tiram os cabedais servindo de escândalo 

descrédito em Roma pelas afrontas e infâmias com que lá se desonram uns 

aos outros, e por que pede remédio este dano, assim e pelo que respeita ao 

serviço de Deus como ao bem de meus Reinos e vassalos, fui servido resolver 

e declarar que se algum prelado der licença para saír do Reino depois desta 

minha ordem a algum súbdito, ou sabendo que sai me não der conta, seja logo 

desnaturalizado dele, para que, conhecendo que não há causas justas, senão 

voluntárias, ou voluptárias, o impida (sic), não por via da jurisdição, mas como 

Rei e Senhor a quem toca a conservação e sossego de todos meus vassalos, e 

ainda como produtor universal de todas as religiões, para que, conservando-se 

por este modo o bem dellas, se não ofenda a jurisdição e o sagrado respeito da 

sua apostolia, de que me parece mandar-vos avisar para que, tem esta minha 

resolução, a façam publicar na vossa Província, e se não alegue ignorância 

com comunicação que quem contrariar a esta, mandarei logo desnaturalizar 

sem outra mais averiguação. Escrita em Lisboa a 13 de Outubro de 1687. 

(a) Rei. 

 

 

DOCUMENTO Nº 90 

1688, Março, 16, Lisboa – Traslado do Aviso do Secretário de Estado 

Mendo de Fóios para o Provincial da Província de Santo António do 

Maranhão, a obrigar o Guardião do Convento do Pará que cessara 

funções a regressar ao Reino. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 

  



 312 

     Sua Majestade que Deus guarde me manda dizer a Vossa Paternidade que 

por ser conveniente que no Estado do Maranhão não haja de assistir o religioso 

que acabou de Guardião do Convento do Pará, é servido que Vossa 

Paternidade o mande recolher para este Reino no primeiro navio que do dito 

Estado partir para ele, de que faço a Vossa Paternidade este aviso.  

     Deus guarde a Vossa Paternidade  

     Lisboa, 16 de Março de 1688. 

(a) Mendo de Fóios 

 

 
DOCUMENTO Nº 91 

 
1688, Abril, 27, Lisboa – Carta de D. Pedro II ao Provincial de Santo 

António sobre requisitos a observar pelos prelados e outros missionários 

que iam para o Maranhão, sobretudo no concernente ao serviço dos 

índios. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 

  

Traslado da Carta de Sua Majestade. 

Provincial de Santo António do Estado do Maranhão. Eu El Rei vos envio 

muito saudar.  

Pelas informações que mandei tomar ao Estado do Maranhão dos 

conventos que se têm nele edificado, e da conveniência que de todos resulta 

ao serviço de Nosso Senhor e meu, me constou que os vossos religiosos 

excederam a licença que observam para as suas fundações. 

Porém, juntamente me constou que satisfazem as suas obrigações 

como verdadeiros missionários e filhos de São Francisco, sem embargo de 

que, alguns dos prelados que têm ido governar os ditos conventos se têm 

descuidado das mesmas obrigações que os mais deles satisfizessem, sendo 

um das principais causas desta desordem não terem todos, os que passam ao 

dito Estado, os requisitos necessários para o fim com que devem ser eleitos, 

como também alguns dos missionários que para lá se mandam, seguindo-se 

desta mesma causa, alguma, posto que leve, inobservância dos estatutos e 

das minhas leis, especialmente no serviço dos índios, dando motivo a se dizer 

que os adquirem com o domínio que é proibido aos seculares. E porque o 

santo intento da vossa Religião, e o grande zelo com que os vossos religiosos, 

na maior parte, procedem, é digno de todo o louvor, será conveniente que se 
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evitem todos os ditos motivos que posam causar a mínima queixa, que deles 

se possa fazer, me pareceu dizer-vos que sou servido de aprovar todos os 

conventos que os vossos religiosos têm edificado, e que na eleição dos 

prelados e dos missionários vos hajais e se hajam os vossos sucessores com 

tal cuidado que Nosso Senhor seja bem servido, e que eu tenha muito quer vos 

agradecer. 

(a) Rei 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 92 

1691, Janeiro, 29 – Patente da Província de Santo António de Portugal 

passada ao Convento de Santo António da Castanheira. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7 35. 

 

 Diz Juan Alvim, Leitor Jubilado, Qualificador do Santo Ofício, Ministro 

Geral da [Ordem] de Nosso Pai São Francisco, e servo, etc; A todos os 

religiosos prelados desta nossa Província de Santo António do Reino de 

Portugal (…). 

 Item. Mandamos se guarde à letra o Estatuto da Província que dispõe 

que não entrem os religiosos nas celas uns dos outros. E novamente o 

intimamos, como se contém no cap. 28, De Silentio, § 2. E os religiosos que se 

acharem transgressores, assim moradores como hóspedes, sejam castigados 

como desobedientes, e os prelados que não zelarem e castigarem, sejam 

suspensos de seus ofícios por dois meses. 

 Item. Porquanto se introduziu na Província o comer ou cear, alguns 

religiosos, habitualmente nas celas, a título de que estão “achacosos”, abuso 

totalmente oposto à Reforma, mandamos que seja, por seus achaques 

habituais, não puderem baixar para comer ou cear no refeitório, se vá para a 

enfermaria, onde será assistido com toda a caridade. E os guardiães que 

                                            
35

 Parte do documento está escrita em castelhano, de que se fez uma tradução livre para 

língua portuguesa. O documento encontra-se muito manchado, o que impede a leitura de 

algumas partes.   
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consentirem o contrário serão, pelo Padre Provincial, suspensos de seus 

ofícios por dois meses. 

 Assim mesmo mandamos, que nas celas dos religiosos, que tiverem 

achaques habitualmente, ou outros de qualquer qualidade que seja, não 

pernoite religioso algum a título de assistência; e no caso que dela tiverem 

necessidade, ordenamos que vá para a enfermaria, ou que algum dos oficiais 

dela o assista na cela. E tudo se faça com licença do Guardião, e não de outra 

maneira, para que com isto se socorra a necessidade e se evite a relaxação. 

 Item. Mandamos, que nas livrarias dos conventos não more, nem habite 

religioso algum habitualmente doente, por graduado que seja, nem nenhum 

outro que não seja Predicador, que actualmente exercite o seu ofício, para que 

tenha cuidado com os livros, e se aproveite deles para os seus estudos. 

 Item. Mandamos que nenhum religioso coma ou ceie em casa de 

seculares, nos lugares onde houver conventos; nem os padres guardiães lhes 

dêem licença para isso, como está disposto nos Estatutos da Província 

 Também mandamos que nenhum religioso, de qualquer qualidade que 

seja, saia fora de casa com os pés cobertos, especialmente nos lugares onde 

moram, ora seja com sapatos, ou qualquer outro género de calçado, por ser 

matéria escandalosa e totalmente oposta à Descalcez. 

 Mas que saiam com os socos ou sandálias, e sem ser desta maneira os 

Guardiães não lhes darão licença para sair fora de casa. 

 E aos prelados e religiosos, que no cumprimento deste mandato se 

acharem defeituosos castigará o Padre Provincial severamente. 

 Item. Mandamos se guarde inviolavelmente o Estatuto da Província e o 

estilo antigo da Reforma de não trazer sandálias nem socos nos dormitórios, 

nem varandas dos conventos, exceptuando aqueles que tiverem necessidade 

manifesta, e expressa licença dos prelados, advertindo que o religioso que se 

achar que não anda, nem pode andar sem sandálias ou socos pelos 

dormitórios, não seja proposto para prelado, e será reputado entre os que não 

guardam a vida comum. 

 E aos prelados que não guardarem, nem fizerem guardar esta 

constituição, o Reverendo Padre Provincial os tirará de seus ofícios. 

 E porque em alguns dos conventos da Província, particularmente na 

Beira, no tempo de Inverno são rigorosos os frios, declaramos que naqueles 

que a licença do Padre Provincial, com o parecer dos Discretos de cada um 

dos conventos lhes parecer convir, se poderão levar as sandálias ou socos aos 
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dormitórios e varandas desde o princípio de Novembro até todo o mês de 

Março, pois assim, não se falta à reforma, e se socorre à necessidade. 

 Item. Mandamos que a tonsura dos cerquilhos (?) dos religiosos não 

exceda a medida de dois ou três dedos de cabelo, como dispõe a Constituição, 

vá desde a orelha até à coroa. E aos oficiais ou barbeiros que contravierem a 

este mandato, e aos religiosos que o consentirem, os castigarão os prelados 

com uma vigorosa disciplina na comunidade. 

 Item. Porquanto nos consta que nesta nossa Província há mais número 

de religiosos dos que podem sustentar os conventos, proibimos aos Reverendo 

Padre Provincial que possa receber noviços, não dê hábito a nenhum até à 

congregação próxima futura sem expressa licença nossa. 

 E quando se dê o hábito a algum que seja natural de Lisboa, não se 

receba naquele convento, mas em outros da Província. E aos coristas recém- 

professos, naturais daquela Corte, mandamos ao Reverendo Padre Provincial 

não lhes dê licença para morar neste convento se não forem passados quatro 

anos depois da profissão. 

 Item. Mandamos se guarde com todo o vigor o louvável costume da 

Província de não permitir que os seculares subam aos dormitórios, nem entrem 

nas celas, nem oficinas dos conventos, mas que se algum vier visitar algum 

religioso se receba no claustro baixo, para que dessa forma se evitem os 

inconvenientes que se seguem do contrário, como o tem ensinado na 

experiência. 

 E porque tem havido dúvidas no corpo do dormitório, e em alguns 

conventos da Província, sobre a autoridade com que ficam os Ministros 

Provinciais quando nela entram os Comissários Visitadores, declaramos que 

ficam com a autoridade ordinária de prelados em tudo; que não lhes é proibido 

pelas constituições da Religião, que segundo a prática e costume de toda esta 

família, ficando sempre com superioridade e independência de todos os 

prelados locais, e com a faculdade do poder das patentes para ordenar, 

receber noviços e dar licenças para fora da Província, e tudo o mais que 

pertence ao exercício do selo maior, exceptuando o poder fazer devassas, 

visitar os conventos, e dar obediências e licenças aos religiosos para dentro da 

Província. 

 Por último, exortamos ao Senhor, a todos os religiosos desta minha 

Província ponham todo o cuidado na observância destes nossos mandatos; na 

guarda da santa pobreza, no recolhimento interior e exterior dentro e fora de 
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casa; na guarda do silêncio no exercício da santa oração mental, que é a alma 

e fomento de todas as virtudes para que, com fervor, retirem desejos eficazes 

de cumprir cada um com a obrigação conforme ao seu estado, e alcancem o 

fim para que vieram à religião. 

 Ao Reverendo Padre Provincial encarregamos-lhe muito o cumprimento 

desta patente, a qual remeterá a todos os conventos da Província e se lerá em 

plena comunidade, deixando Vossa Mercê registo dela de verbo ad verbum em 

cada um dos conventos no Livro das Patentes. 

 E nas visitas fará vigorosa inquirição de como se cumpriu, e castigará 

aos que encontrar transgressores com as penas nela contidas. 

 E aos religiosos que guardarem exactamente todo o sobredito em nome 

de Nosso Pai São Francisco damos-lhe a nossa paternal benção. 

 E aos que, desobedientes, resistirem, destruindo e confundindo com o 

seu mau exemplo, o que tantos e tão bons religiosos têm edificado no mesmo 

nome, lhes damos a nossa maldição. 

 Dada no nosso Convento de Santo António da Castanheira a 29 de 

Janeiro de 1961. 

(a) Juan Alvin,  Ministro Geral 

       Por mandado de Sua Reverendíssima Frei Pedro Argenao, Secretário 

Geral da Ordem. 

 

 

DOCUMENTO Nº 93 

1691, Setembro, 14, Lisboa – Alvará de D. Pedro II de ordinária ao 

Convento de Santo António de Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 10, nº 2. 

 

Eu El Rei faço saber aos que este alvará virem que tendo respeito a ter 

feito mercê por esmola do guardião e mais religiosos do Mosteiro de Santo 

António dos Capuchos extramuros desta cidade das ordinárias de um quarto de 

azeite nas três casas, duas arrobas de cera na Casa da Fruta, e dez mil réis 

em dinheiro na Casa da Imposição dos Vinhos desta cidade por tempo de três 

anos (os quais são acabados) por serem os suplicantes uns religiosos pobres 

que vivem de esmolas. 

 Hei por bem e me praz fazer-lhes mercê de esmola de que se lhes 

continuem as ditas ordinárias, enquanto eu não mandar o contrário, as quais 
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lhes serão pagas em cada um ano à custa dos contratadores das ditas casas, 

estando arrendadas, e quando não, à custa da minha Fazenda esta mercê lhes 

começará a correr do dia em que se lhes acabou a última prorrogação. 

 Pelo que mando aos vedores da minha Fazenda, que na forma referida 

lhes faça continuar com as ditas ordinárias de um quarto de azeite nas três 

casas, duas arrobas de cera na Casa da Fruta, e dez mil réis em dinheiro na 

Imposição dos Vinhos e levar cada ano nas folhas do assentamento das ditas 

casas, em nome dos ditos guardião e religiosos para nelas se lhes serem 

pagas como dito é, e este alvará se cumprirá muito inteiramente, como nele se 

contém, e valerá posto que esse efeito durará mais de um ano, sem embargo 

da ordenação em contrário. 

 E não pagará novos direitos desta mercê por ser esmola, como 

declararam por sua certidão os oficiais delas. João Cardoso o fez em Lisboa, a 

catorze de Setembro de Seiscentos e noventa e um anos. 

Martim Pereira de Carvalho o fez escrever 

 (a) Rei 

Marquês de Alegrete 

 

Alvará por que Sua Majestade há por bem pelos respeitos acima 

declarados fazer mercê por esmola ao guardião e mais religiosos do Mosteiro 

de Santo António dos Capuchos extra-muros desta cidade que as ordinárias 

que tem de um quarto de azeite nas três casas; duas arrobas de cera na Casa 

da Fruta; e de mil em dinheiro na Imposição dos Vinhos desta cidade, pagas à 

custa dos contratadores das ditas casas, sendo arrendadas, e quando não, à 

custa da fazenda de Sua Majestade se lhes continuem, enquanto Sua 

Majestade não mandar o contrário, e esta mercê lhes demore a correr do dia 

em que se lhes acabou a última prorrogação como acima se contém. 

E por resolução de Sua Majestade de 7 de Setembro de 1691 em 

Conselho de sua Fazenda. 

 

(aa) Francisco Mouzinho de Albuquerque 

Fica assentado este alvará nos Livros das Mercês. E pague nada. 

Amaro Nogueira Andrada. 

Registado no Livro dos registos da Fazenda d´El Rei no nº 361 

João Cardoso 

Assentada a cera a fls. 400 e os dois mil reis em dinheiro a fls. 408 vº. 
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(a) Teixeira  

Reformado o assento no Livro do ano de 1756 de Almoxarifado da Fruta 

a p. 9 vº. 

Reformado o assento no Livro do ano de 1756 no Livro do Almoxarifado dos 

Vinhos, a p. 14 vº.  

Reformado o assento no Livro do Almoxarifado das três casas do ano de 1756 
a p. 41. 
 

 

DOCUMENTO Nº 94 

1693, Janeiro, 29, Lisboa – Alvará de D. Pedro II em que dá por esmola o 

lucro do cravo e do cacau do Maranhão, aos frades da Província de Santo 

António, através da Casa da Índia. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n..  

 

Súmula (verso): Alvará de El-Rei em que dá livre na Casa da Índia o cravo e o 

cacau que vêm do Maranhão. Registado no Livro Novo das Liberdades a fl. 48. 

 

     Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará virem que, tendo respeito a haver 

feito mercê por esmola ao Provincial da Província de Santo António dos 

Capuchos deste Reino por outro alvará de três de Março de seiscentos e 

oitenta e quatro, de que no Maranhão e Pará se dessem todos os anos aos 

Religiosos Missionários dos dois conventos da mesma Província, que estão 

naquele Estado, cem arrobas de cacau e cem de cravo, livres de dízimos, das 

duas canoas que mandavam ao sertão cada ano para sustento dos seus 

conventos, e gasto das missões, e me representar o dito Provincial que do 

cacau e cravo referido lhe enviam parte os ditos religiosos, juntamente com 

algumas esmolas de açúcar, que para do procedido, lhes irem ornamentos e 

outras coisas necessárias para o culto divino, vestiarias e sustento dos 

mesmos religiosos, e que os provedores da casa da Índia e Alfândega desta 

cidade lhe duvidam dar livres de direitos o cacau, cravo, e esmolas de açúcar, 

Hei por bem fazer-lhe mercê por esmola de que na Casa da Índia desta Cidade 

se lhe dêem livres de direito o cacau e cravo que lhe vier de cem arrobas de 

cada uma das ditas espécies, que tenho concedido livres de dízimos no 

Maranhão e Pará aos religiosos missionários dos dois Conventos de Santo 

António dos Capuchos daquele Estado, como também na Alfândega desta 

cidade, as esmolas de açúcar que lhe vierem, justificando que o são e para do 
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procedido irem aos ditos Religiosos as coisas necessárias para o culto divino,   

suas vestiárias e sustento, e muitos termos, livrará a dízima e meia sisa, 

porque a outra meia sisa deve quem comprar o açúcar, visto serem uns 

religiosos capuchos muito pobres, que estão fazendo grande fruto nas missões: 

pelo que mando a vós, ditos Provedores da Casa da Índia e Alfândega desta 

cidade, que na forma referida lhe deis livres de direitos o dito cacau, cravo, e 

esmolas de açúcar, cumprindo este alvará inteiramente como nele se contém, 

e não pagou novos direitos por os não dever, por ser esmola, como constou 

por certidão dos oficiais deles, a quantas se rompeu ao assinar deste, que 

valerá posto que seu efeito haja de durar mais de um ano, sem embargo da 

ordenação em contrário. Miguel de Abreu e Ferraz (?) o fez em Lisboa a dois 

de Março de mil seiscentos noventa e três. Martim Tavares de Carvalho o fiz 

escrever. 

 (a) Rei. 

 

      Alvará pelo que Vossa Majestade há por bem fazer mercê e esmola ao 

Provincial da Província de Santo António dos Capuchos deste Reino de lhe 

mandar dar livres de direitos na Casa da Índia o cacau e cravo que lhe vier das 

cem arrobas de cada uma das ditas espécies, de que Vossa Majestade fez 

mercê aos religiosos missionários de dois conventos da mesma província que 

estão no Maranhão e Pará, como também na Alfândega de Lisboa as esmolas 

de açucar que vieram, com o cacau e cravo, justificando que o são do 

procedido irem aos ditos religiosos as coisas necessárias para o culto divino 

suas vestiárias e sustento e muitos termos, livrarão a dízima e meia sisa, como 

tudo no dito alvará é declarado. 

       Por resolução de Sua Majestade de 29 de Janeiro de 693 tomada em 

consulta do Conselho de sua Fazenda de 17 do mesmo mês e ano. 

 

DOCUMENTO Nº 95 

S.d. [1693, Março, 19], S.l. [Reino] – Repartição das Missões do Estado do 

Maranhão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 29. 

 

     A forma em que Sua Majestade manda repartir as missões, é a seguinte: 

     Aos padres da Companhia manda assinalar por distrito tudo o que fica para 

o Sul do Rio das Amazonas, terminado pela margem do mesmo rio e sem 
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limitação para o interior dos sertões por ser a parte principal e de maiores 

consequências do estado com razão de serem os mais antigos nele e da 

grande atenção que merecem as suas virtudes. 

     Aos padres de Santo António manda assinalar por distrito tudo o que fica ao 

Norte do mesmo Rio das Amazonas e o sertão chamado do mesmo cabo do 

Norte, para que discorrendo pela margem do dito rio, empreendam os Rios de 

Jari, do Parú e Aldeia de Urubucuara que é missão dos padres da Companhia, 

e nela se limitará o distrito dos ditos religiosos de Santo António, quanto ao dito  

 

Rio das Amazonas, ficando-lhe sem limitação todo o interior do sertão deste 

distrito. 

     Aos religiosos da Província da Piedade, que hão-de assistir no Gurupá, 

manda assinalar por distrito, todas as terras e aldeias que estiverem junto da 

fortaleza, e assim todas as mais terras que ficam para cima da Aldeia de 

Urubucuara, e, subindo pelo Rio das Amazonas, se compreenderão no seu 

distrito os Rios de Xingú, dos Trombetas e o de Quiriibi que tem muitas aldeias 

de paz e, muitas mais por domesticar. 

 

     Deste Rio de Quiribi, pela margem do Rio das Amazonas se fará outro 

distrito que compreenda ao Rio do Urubu e o Rio Negro e os mais que houver 

da demarcação de seus domínios. E querendo os Padres da Companhia este 

tal distrito, tendo para ele missionários competentes, o deixarão à sua 

disposição. Com advertência, porém, que façais conservar nele os dois 

religiosos das Mercês que actualmente estão fazendo missão por esta parte. E 

quando os Padres da Companhia não queiram o tal distrito, ou não mandem 

para ele os padres que forem necessários, procurar-se-á que os das Mercês, 

não só continuem a missão que têm, a qual nunca lhe será tirada sem culpa, 

mas que faça outras, tendo religiosos capazes deste santo exercício, porque 

não sendo assim, é mais conveniente ao serviço de Deus e seu que se não 

façam novas missões. 

     Nesta mesma matéria dos distritos, se adverte quanto ao distrito dos padres 

da Companhia, que nas missões dela serão muito úteis os padres estrangeiros, 

pelo grande fervor de espírito com que se empregam nelas. 

 

     E quanto aos Padres de Santo António que tirando eles os índios do sertão 

do Cabo do Norte e, parecendo-lhe assistir-lhe nas partes onde forem aldeados 
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o possam fazer, sem embargo de serem de distritos diferentes, porque estes 

tais índios se devem reputar sempre da sua repartição ao menos até se 

fazerem capazes e seguros de receber outros padres. E isto mesmo se 

entenderá para com os mais religiosos. 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 96 

1694, Janeiro, 17, Convento de Santo António da Castanheira – Proposta 

do Discretório ao Definitório sobre a conveniência em se proceder à 

divisão da Província. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 6. 

 

     Propoem o Discretório que haja divisão nesta Província para que haja paz, 

concórdia e amor de Deus e do próximo entre os religiosos. E nesta divisão 

proposta concorda todo o discretório, nemime discrepante. 

(aa) Frei António da Conceição, Presidente. 

Frei Tomás de Santa Maria, Secretário. 

     Conforma-se o Definitório com a proposta do Definitório, e aceita a divisão/ 

nemine discrepante. Em fé do que se assinam todos, e se sela com os selos 

maiores da Província em 17 de Janeiro de 1694. 

(aa) Frei João 

Evangelista 

Comissário Visitador 

Frei João da Purificação 

Ex Provincial 

Frei Manuel de S. João 

Definidor 

Frei João de S. Tomás 

Definidor 

Frei Manuel do Nascimento 

Ministro Provincial 

Frei Luís de S. José 

Padre e Custódio da Província 

Frei Jorge do Nascimento 

Definidor 

Frei Francisco dos Santos 

Definidor 
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Frei João Evangelista 

Comissário Visitador 

Frei João da Purificação 

Ex Provincial 

Frei Manuel de S. João 

Definidor 

Frei João de S. Tomás 

Definidor 

 

 

Frei Manuel do Nascimento 

Ministro Provincial 

Frei Luís de S. José 

Padre e Custódio da Província 

Frei Jorge do Nascimento 

Definidor 

Frei Francisco dos Santos 

Definidor 

     Por la experiencia que tenemos del estado desta Provincia de San António 

de Portugal, juzgamos necessita de devidirse, para servicio de diós, y bién de 

los religiosos de ella. Por tanto approbamos la resolución de supra hecha 

uniformemente por todo el presente capitulo Provincial, y a nós presentada 

para dicha divisione. Ordenamos a los padres del definitório que para la 

execuzione de ella, procuren de la Santa Sede y del Capitulo General el 

necessario beneplacito, y como mandan dar constituziones apostolicas, y de la 

Orden. Assi lo determinamos y mandamos en este m.ro (monitório?). 

     Convento de San António de la Castañeyra en la expedición del Capitulo oy; 

17 de Enero de 1694. 

(aa) Juan Alvarez 

Ministro General 

Por mando de su Rmª 

(a) Frei Luiz de Castanheira 

Secretário General de la Orden 

     Propõem o Discretório, que so deputem tres religiosos de hum partido e tres 

de outro, para assentarem as circunstancias, e repartição, e clausulas com que 

se hade estabelecer a divisao de que se trata. 

     E por este effeito, logo nemine discrepante elegem, e se compromete todo o 

Discretório por la parte de cima em estimar Frei João do Desterro pregador e 

ex comissario do Maranhão, e Frei Gregório da Assunção, ex leitor de Teologia 

e Qualificador do Santo Ofício, e Frei António da Anunciação pregador. 

     E por la parte do partido de baixo nomeia aos irmãos Frei António da 

Conceição ex leitor de Teologia, ex Comissário Provincial e ex definidor e Frei 

Miguel de Santa Maria pregador, e ex definidor, e Frei Manuel de Salvador 

pregador ex comissário do Maranhão. 

                                                       (a) 
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                                                         Frei Tomás de Santa Maria 

Secretário 

 

     Aceita o Definitório/ nemine discrepante/ a proposta acima do discretório no 

tocante aos deputados para a divisão e circunstancias dela, e que logo se 

determine. 

     Convieram os comprimissários nas cláusulas seguintes que todas foram 

lidas e aceites pelo Discretório. 

1ª Que a repartição das casas se faça por Cantanhede ficando esta como as 

mais daí para baixo ao partido de Lisboa, e daí para cima ao partido de cima. E 

no tocante ao colégio que na dita repartição fica ao partido de Lisboa seja com 

as condições seguintes: que todas as necessidades que a província de cima 

quiser ter no dito Colégio de Coimbra até dois religiosos aplicados aos estudos 

de Artes ou Teologia, e ainda ao serviço do Tribunal do Santo Ofício estarão 

em o dito colégio com obrigação de que para o sustento de cada um dos que 

nele residirem na forma sobredita em o tempo escolástico deputado pelo 

estatuto determinadamente para cada um ano, dava a dita Província de cima 

vinte alqueires de trigo e para o prato a estimação de doze arrobas de vaca 

pelo preço que correr na cidade. E no ano em que se comprar azeite 

concorrerão com a sua parte respectiva, e com cinco arrates de cera para 

ajuda do que se gasta nas missas e para os mais dispêndios que cada um dos 

assistentes em Coimbra sobreditos pode fazer assim na saúde, como na 

enfermidade, dará a Província de cima dois mil réis, o que tudo acima dito se 

entende por cada um dos religiosos do partido de cima que residirem em o dito 

Colégio por cada um ano de tempo escolástico, e a sua mesma Província lhes 

dará toda a roupa necessária assim na saúde como na doença para o seu uso 

e serviço. E concorrendo em a Teologia, leitores de um e outro partido lerão 

simultaneamente a uns e outros colegiais assim de Prima como de Véspera, 

precedendo-se os leitores nas leitorias pela qualidade das pessoas e suposição 

delas. E os colegiais do partido de cima estarão subordinados não só à 

obediência do guardião na forma dos estatutos, se não também no serviço do 

dito colégio dentro r fora de casa, peditórios e tudo o mais necessário como os 

outros colegiais do partido de Lisboa, e aos estatutos do colégio, e penas 

deles. 



 324 

2ª Que nas eleições deste presente capítulo se haja respeito à repartição 

estabelecida das casas, e os prelados e mais oficiais do partido de cima o 

serão do mesmo partido. 

3ª Que pelos religiosos defuntos até ao presente professos se lhe façam os 

mesmos sufrágios que os estatutos dispõe pela comodidade que há de meios, 

para o que se remeterão as patentes na forma que até agora se fazia. 

4ª Que as expensas do breve da confirmação desta divisão se satisfarão à 

custa do partido de cima, havendo respeito ao empenho em que o partido de 

baixo fica pelo Convento da Penela. 

5ª Que tendo necessidade o partido de cima de ter dois religiosos que 

procurem algumas coisas úteis à Província de cima em a corte de Lisboa, o 

Convento de Santo António daquela cidade os recolherá por todo o tempo que 

necessitarem de nele assistirem. 

6ª Que os religiosos que escolherem ficar em qualquer das duas províncias 

assim divididas, o poderão fazer dentro do tempo de seis meses, que 

começarão a correr do dia da erecção da nova Província, contanto que só 

serão admitidos os de outro território pelo beneplácito dos prelados da 

Província para onde se quiserem passar. 

7ª Que os conventos do Maranhão fiquem ao partido de Lisboa, e enquanto o 

partido de cima e a província dividida, e novamente erecta, não tiver outra 

Missão, será obrigada a concorrer com igual número de Religiosos para a dita 

missão. 

8ª Que para se conseguir esta divisão assim estabelecida entre um e outro 

partido, em a capítulo geral próximo futuro, nomearão os religiosos do partido 

de cima, dois para irem a ele, a quem por beneplácito de Sua Majestade que 

desde agora lhes rogamos não poderá o Irmão Ministro negar a licença e 

patente para poderem ir. 

(aa) Frei António da Conceição 

Frei Miguel de Santa Maria 

Frei João do Desterro 

Frei Manuel do Salvador 

Frei Gregório da Assunção 

Frei António da Anunciação 

 Conformamos em tudo o que os religiosos deputados assentaram na 

forma, ordem e circunstâncias da assentada e determinada divisão. 
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 Em fé do que nos assinamos todos congregados em a mesa definitorial 

na expedição do capítulo e selado com o sêlo maior da Província, no Convento 

de Santo António da Castanheira em 17 de Janeiro de 1694 

Frei João Evangelista 

Comissário Visitador 

Frei João da Purificação 

Ex Provincial 

Frei Manuel de S. João 

Definidor 

Frei Francisco dos Santos 

Definidor 

 Frei Manuel do Nascimento 

Ministro Provincial 

Frei Luís de S. José 

Custódio da Província 

Frei José do Nascimento 

Definidor 

Frei João de S. Tomás 

Definidor 

 Vistos, y considerados los concordatas de supra, los juzgamos 

conformes a justicia, y caridad. E como tales com nuestra autoridad los 

aprobamos, y mandamos executar, servantis servandis. 

 Assi lo provemos, y determinamos en este nuestro Convento de San 

António de la Castañeyra en la expedizion del capitolo Provincial a 18 de Enero 

de 1694. 

Frei Juan Alvarez 

Ministro Geral 

Por mando de Su Rmª. 

(a) Frei Luís de Cast 

Secretário General de la Orden 

     Certificamos nós Frei João do Desterro pregador e ex comissário do 

Maranhão, e Frei Gregório da Assunção ex leitor de Teologia, e qualificador do 

Santo Ofício, filhos desta Província de Santo António de Portugal, e 

procuradores nomeados para o negócio da divisão da dita Província pedida, e 

aceite pelo capítulo Provincial próximo celebrado em 16 de Janeiro deste 

presente ano, que tendo nós remetido à Cúria Romana, com a brevidade 

possível, os instrumentos necessários para impetrar o beneplácito da Santa Sé 

Apostólica para a dita divisão, até ao presente dia não é chegado o breve, e o 

ficamos esperando nesta Corte de Lisboa, com tenção de com ele nos irmos 

apresentar no capítulo geral próximo, para o que nos fica já a patente e licença 

do nosso Caríssimo Irmão Frei Manuel do Nascimento pregador e ministro 

Provincial desta nossa dita Província, segundo a forma da concordata posta 

nos autos da dita divisão. E porquanto poderá suceder não chegar o dito breve 

a tempo de com ele irmos ao capítulo geral, e parecerem ser menos conformes 
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à santa pobreza, e de algum modo desnecessárias as consideráveis despesas 

que fazíamos indo sem breve ao capítulo geral. 

     Rogamos muito e com toda a humildade pedimos ao dito Nosso Caríssimo 

Irmão Ministro Provincial, e ao nosso Caríssimo Irmão Frei Luís de S. José ex 

leitor de Teologia, qualificador do Santo Ofício, padre, e custódio actual da 

mesma província, que visto ser o requerimento comum para ambos os partidos, 

queiram, em nosso nome, ambos ou cada um deles em particular, procurar o 

necessário beneplácito do capítulo geral segundo se contém nos autos da dita 

divisão, a fim de que ela se efective na forma do estilo praticado em nossa 

seráfica religião. 

     E para que conste da causa porque logo não partimos para o ca´pítulo 

geral, se fez esta, que assinamos neste nosso Convento de Santo António de 

Lisboa em 22 de Abril de 1694. 

(aa) Frei João do Desterro 

Frei Gregório de Assunção 

     Frei Miguel de Santa Maria pregador e ex definidor desta Província de Santo 

António deste Reino de Portugal, notário apostólico dos aprovados para a 

Ordem, certifico, e faço fé, que a letra acima e sinal ao pé dela é do Caríssimo 

Irmão Frei Gregório d´Assunção ex leitor de Teologia, e qualificador do Santo 

Ofício, e o sinal da outra metade é do Caríssimo Irmão Frei João do Desterro 

pregador e ex Comissário do Maranhão, o que tudo sobredito reconheço por 

seu, por os ver muitas vezes escrever, e assinarem-se, e por estes mesmos 

me pedirem lhes quisesse reconhecer estes seus sinais e letra retro escritos, 

em modo que pudessem fazer fé interpondo-lhe neles a minha autoridade 

judicial. 

     E condescendente ao seu requerimento fiz a presente que assinei de meu 

sinal e público. Em este Convento de Santo António dos Capuchos de Lisboa 

aos vinte e três de Abril de mil seiscentos e noventa e quatro anos. 

 (aa) Frei Miguel de Santa Maria 

Notário Apostólico 

 

DOCUMENTO Nº 97 

1694, Janeiro, 19, La Castañera – Traslado da Carta de Frei Juan Alvin, 

Ministro Geral da Província de Santo António, para Roma sobre a divisão 

das duas Províncias. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 
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 R. Pe. Procurador General 

 El Espiritu Santo assista a V. P. R., a quien doi noticia, de como 

haviendo muchos tiempos, que reinaba gran discordia, i dissension, en esta 

Provincia de San António de los Capuchos del Reino de Portugal, i 

especialmente en los de este Generalato, por componerse dicha Provincia de 

dos partidos, ô tierras, uno, que llaman de Lisboa, ô avajo, i el outro, que dícen 

de la Veira, ô arriva. 

 Há sido Dios servido, que ño pudiendo-se concordar i unir, ni convenir 

en la division de dicha Provincia (que es el medio potíssimo, i único de la paz) 

antes de aora (aun que se havia solicitado). 

 En este capitulo se conformaron todos los vocales de uno i outro partido, 

nemine discrepante, para dicha division, i viniéron uniformemente en ella, como 

V. P. verá en los instrumentos, que se remiten a la persona, que entregará esta 

a V. P. a que se consiga el despacho necessario de la Santa Sede, para 

efectuar-se dicha division. 

 I si fuere factible, que se remita al capitulo general, será mui 

conveniente. I de qualquer modo importantíssimo para la paz i seguridad de las 

consciencias de estos religiozos, el que  se consiga. 

 Encomiende-me V. P. a Dios, que le guarde en su santo amor i gracia. 

 La Castaneyra, i Enero 19 de 1694. 

Siervo de V. P. en el Senor 

(a) Frei Juan Alvin, Ministro General 

 

 O presente traslado concorda com o seu original, com o que conferi, e a 

que me reporto em fé do que o corroborei de meu sinal público, e raso de que 

uso. E entreguei o próprio ao Padre Frei Luiz de Santa Maria, que, de como o 

recebeu assinou aqui comigo Notário Apostólico abaixo assinado. Feito em 

Lisboa, aos vinte e quatro de Janeiro de 1694. 

(a) Frei Luís de Santa Maria 

(aa) Frei Luís de Santa  

Maria 

 Manuel Ferreira da Costa 

Notário Apostólico 

 

DOCUMENTO Nº 98 

1694, Novembro, 26, Lisboa – Instruções para a repartição dos distritos 

das missões entre os vários institutos religiosos no Pará. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, 28, nº 4. 
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     (…) Um dos pontos de maior consideração é a discórdia dos Padres da 

Companhia e da Província da Piedade sobre a repartição do distrito das 

Missões que vos mandei declarar, querendo os Padres da Companhia ficar 

com os do Rio Xingu, entendendo os da Piedade que se compreendiam na sua 

repartição; 

     Sobre o que vos encomendava principalmente que procurásseis por todos 

os meios possíveis, reduzi-los à boa paz e concórdia para que uns e outros 

pudessem continuar as suas missões com o exemplo do hábito que professam, 

e sem escândalo dos seculares, que com qualquer movimento dos Religiosos 

tomam motivo e ousadia para facilitarem os crimes que ordinariamente 

costumam obrar nos sertões, e que dos distritos vos avisava que a minha 

tensão não fora tirar aos Padres da Companhia o Rio Xingu, e em nenhum 

caso foi de os privar da aldeia que eles administram, e em que assistem no dito 

rio, e que aos Padres da Piedade só quis dar as aldeias que para as terras do 

mesmo rio desceu Manuel Guedes Aranha, por se entender serem as que 

pertencem à fortaleza de Gurupá com outra antiga, que já havia na dita 

fortaleza, ficando por este modo os Padres da Companhia com a sua aldeia no 

dito Rio de Xingu, com a obrigação das missões do dito rio, por todo o interior 

dele, e do que desaguam na sua corrente, e os Padres da Piedade com as 

ditas aldeias que ficam referidas, e com as mais terras que se incluem no 

distrito da sua repartição, mando-vos encarregar muito os ditos Padres da 

Companhia. 

     (…) Ordenando-vos como vos torno a ordenar que entre os ditos Padres 

das Mercês e do Carmo façais repartir as missões dos ditos rios com distritos 

separados, para melhor ordem, ou aumento delas, com declaração porém que 

os terão com assistência contínua e perpétua, como os Padres da Companhia, 

e de Santo António, e não temporais e arbitrárias como eles as costumam ler. 

Lisboa, 26 Novembro 1694 

(Rei) 

 

 

DOCUMENTO Nº 99 

1695, Outubro, 14 (Convento de Alcochete) – Carta de Frei Jacinto 

Hernández de la Torre, Comissário Geral da Província dos Algarves, em 
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resposta a uma carta de D. Pedro II em que mandava suspender a 

Congregação da Província dos Algarves. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 2.  

 

     (à margem: Resposta do Padre Geral a El Rei que mandara suspender uma 

Congregação da Província dos Algarves / Maço 1 nº 17: Resposta que o 

Comissário deu à Carta que El Rei D. Pedro II lhe mandou (a) suspender a 

Congregação da Província dos Algarves em 14 de Outubro de 1695). 

     Copia de Carta escrita a Su Majestade el dia 14 de Octobre de (16)95 por el 

Ilustrissimo Comissário General. 

 

             Señor 

     Com el más profundo rendimiento recivo un orden de Vuestra Majestade en 

que se sirve mandarme suspenda la congregación que lha de celebrar-se 

mañana sábado dia 25 de el corriente, e nesta Santa Provincis de los Algarbes. 

Y aunque mi primera obligación es la de venerar y obedecer los ordenes y 

mandatos de Vuestra Majestad, tengo por inevitable el poner en la alta 

consideración de Vuestra Majestad que el papel que el Padre Provincial de 

Algarbes há puesto en las reales manos de Vuestra Majestad no tiene 

fundamento para la quexa porque mi principal cuidado en esta y en las demás 

Provincias que puso Dios a mi cargo, es arreglarme a las leyes de la Religión, 

mirando al bien de ella, ya quanto mira al serviçio Real Majestad, y consuelo de 

los Religiosos, como espresse a Vuestra Majestad, y porque la premura de el 

tiempo no me permite lugar para dar a Vuestra Majestad entera satisfacción de 

los cargos que contra mim expone el Padre Provincial, suplico humildemente a 

Vuestra Majestad me permita responda a ellos, quando vuelva a Lisboa que 

aunque sea ofendiendo a la gran piedad de Vuestra Majestad, será preciso 

refirir en mi descargo las operaciones de el Padre Provincial, la caridad de su 

govierno y los influxos que le sujieren los otros Padres, que le aconsexan, y 

dexando en la consciência de Vuestra Majestad quanto com tanta razón agrava 

a la mia, dexaré las cosas de esta Provincia en el miserable estado que las he 

hallado. Enquanto al suspender la Congregación, pongo en la profunda 

cnsideración de Vuestra Majestad como tiene la Religion un Estatuto General 

confirmado com Bulla del Papa Urbano 8º que manda, baxo graves penas, a 

los Prelados Generales, no suspendan por ningun pretexto los capítulos ni las 

congregaciones, haviendo comenzado sus funciones. El Estatuto comenza (cit. 
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latim). No obstante la gravedad de la ley, y la autoridad de el Santo Pontifice, 

que la confirma, esperaré mañana por todo el dia segundo orden de Su 

Majestad para suspender esta Congregación, para que en el Tribunal de Dios 

tenga que alegar al cargo que se me haga de haver quebrantado una ley de mi 

Religion y una Bulla de el Sumo Pontifice. Quedo rogando a Nuestro Señor por 

la conservación de la Real Persona y estado de Vuestra Majestade en su 

mayor altura, en este Convento de Alcochete dia 14 de Octobre de 1695. 

(a) Frei Jacinto Hernández de la Torre 

(b)  

DOCUMENTO Nº 100 

1696, Janeiro, 29, Lisboa – Carta de D. Pedro II ao Provincial de Santo 

António, em que agradece a acção dos missionários no Maranhão, lembra 

o exemplo do mártir Frei Melchior das Neves, autoriza o envio de mais dez 

missionários, e confirma Frei João de Santo Atanásio como Presidente 

das Missões. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n..  

 

     Súmula (no verso): Carta de El-Rei D. Pedro II em que agradece ao 

Provincial o bom serviço dos missionários na Amazónia, em que manda mais 

dez missionários, e que continue presidente das missões a Frei João de S. 

Atanásio. Escrita em 26 de Janeiro de 1696. 

      Ao Provincial da Província de Santo António, eu, El-Rei, vos envio muito 

saudar. Pelas cartas que se receberam do Estado do Maranhão me foi 

presente o grande zelo com que os vossos religiosos procuram adiantar as 

missões que tocam à sua repartição e o particular cuidado com que por meio 

delas se tem aumentado o serviço de Deus nosso senhor e meu muito à custa 

do seu trabalho e com perigo das suas vidas, como sucedeu ao Padre Frei 

Melchior das Neves que, por não faltar ao que sentiam as ovelhas que tinha a 

seu cargo, deu a vida por elas, e sendo para mim esta notícia pelo que toca à 

falta deste servo de Deus de grande sentimento, é muito maior a glória 

acidental que com o seu exemplo deixou aos que se empregam pelo maior 

bem das almas neste santo exercício, como logo quis Nosso Senhor que se 

experimentasse na mudança dos Aruãs para outro sítio, a qual antes se 

desejava e procurava com pouca esperança  de se conseguir. Pareceu-me vos 

devia agradecer este zelo dos vossos religiosos para que o participeis a todos, 

e encomendar-vos, como faço por esta carta, que logo mandeis patentes pela 
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província, para que possam ir na monção deste ano os que se oferecerem e 

tiverem espírito de missionários até o número de dez, insinuando-lhe agrado 

que receberia de que a estimação que faço dos que, deixando a comodidade 

da pátria terrestre, buscam a do Céu, grangeando para ela aquelas almas que 

por meio da sua doutrina recebem a luz da Igreja, e sem embargo de entender 

que o vosso intento é de estabelecer as missões sem diferença das províncias, 

caso de se fazer a divisão, me pareceu também dizer-vos que a não deve 

haver nas ditas missões sem que primeiro se considere com vossa assistência 

ou do Provincial que vos suceder na junta que para elas tenho destinado, e 

confiando igualmente de vós e dos prelados que vos sucederem que hajais de 

fazer toda a estimação dos religiosos que depois de assistirem nas missões 

como são obrigados tornam para este Reino, especialmente vos encomendo e 

aos vossos sucessores este cuidado quanto couber nos seus merecimentos e 

sobretudo que procureis o modo mais conveniente de continuar o Padre Frei 

João de Santo Atanásio destes Reinos ou do Sumo Pontífice, para o que vos 

mandarei dar toda a ajuda e favor, e que pelo que toca às despesas da 

mudança das Aldeias e nova situação delas, mando ao governador e capitão 

geral do Estado que assista aos vossos religiosos com tudo o que houverem 

mister para este efeito. Escrita em Lisboa a 26 de Janeiro de 696. 

(a) Rei. 

 

 

DOCUMENTO Nº 101 

1696, Março, 1, Lisboa – Carta régia com alterações ao Regimento das 

Missões, composição da Junta das Missões no Pará, despesas de 

resgates e registos (cópia). 

I.H.G.B. – Colecção Macedo Soares, DL 1071, 15, doc.nº 4. 

 

     Eu El Rei vos envio muito saudar. Sobre o que me representais na vossa 

carta de 13 de Junho do ano passado, de ser conveniente que assistam na 

Junta das Missões desse Estado com o Superior da Companhia alguns 

prelados das outras religiões, assim para darem conta das Missões que têm a 

seu cargo, como das despesas que fizeram nos resgates na forma das minhas 

ordens, e de vos parecer igualmente conveniente, que o dito dinheiro dos 

resgates esteja em mão de um tesoureiro do qual os ditos prelados o hajam de 

receber para  cada pelo que lhe toca, e conforme o dinheiro que tiverem 
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recebido possa dar conta dele, pela qual se fará para a descarga do tesoureiro 

por autoridade do Provedor da Fazenda, fazendo-se esta tal descarga, e 

dando-se a dita conta todos os anos, alterando-se nesta parte o Regimento, 

observando-se em tudo mais o que ele dispõe. 

Sou servido de vos ordenar que para a dita Junta das Missões chameis os 

prelados das religiões que as tiverem a seu cargo sendo persistentes, e por 

repartição dos distritos, principalmente de Santo António e da Piedade, com 

declaração que será chamado, e assistirá nela, o Superior da Companhia, da 

mesma maneira que o fez até o presente, e que estando na terra o Padre Frei 

João de Santo António, o chamareis também pela grande satisfação que tenho 

do seu zelo, préstimo e virtudes; que o dinheiro dos resgates esteja na mão de 

um tesoureiro abonado, o qual aprovar a dita Junta, da mão do qual também o 

receberão os prelados, como apontais, e que eles vos dêem contas, sendo 

aprovada na Junta em vossa presença, se esteja, como dizeis para a despesa 

do tesoureiro, e que lhe faça o provedor da Fazenda tomado igualmente conta 

em cada ano, que é o tempo em que a devem dar na Junta os ditos prelados, 

onde haverá livro rubricado por vós, que não sirva de outra coisa mais do que 

se lançar em títulos separados de cada um dos ditos prelados, que receberem 

dos ditos tesoureiros, e as despesas que fizerem nos ditos resgates. 

E deles se tirarão pelo Secretário as cópias autênticas assinadas, ou 

rubricadas por vós que hão-de servir para a despesa do dito tesoureiro, e por 

este modo deveis entender que pois o Provedor da Fazenda lhe há-de abonar 

a despesa e lhe compete também ter outro livro separado dos mais da minha 

Fazenda, para lhe fazer a carga da receita, e da mesma despesa, e em tudo o 

mais se guardará o Regimento que só nesta parte que fica declarado, hei por 

bem alterá-lo, e derrogar (…). 

Escrita em Lisboa a 1 de Março de 1696. Rei 

 
 
 

DOCUMENTO Nº 102 

1696, Março, 2, Lisboa – Alvará de quitação de direitos das especiarias do 

Maranhão, aos Conventos dos Capuchos de Belém do Pará e de São Luís 

do Maranhão. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. Pedro II, Lº 38, fl. 138 vº. 
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      Eu El Rei faço saber aos que este alvará virem, que tendo respeito a haver 

feito mercê por esmola ao Provincial da Província de Santo António dos 

Capuchos deste Reino, por outro alvará de 3 de Setembro de seiscentos e 

oitenta e quatro, de que no Maranhão e Pará, se dessem todos os anos aos 

religiosos missionários dos conventos da mesma Província, que estão naquele 

estado, cem arrobas de cacau e cem de cravo, livres de dízimos, das duas 

canoas que mando ao sertão, cada ano, para sustento de seus conventos e 

gastos das missões, e me representar o dito Provincial que do cacau e cravo 

referido, lhe iam para os ditos religiosos juntamente com algumas esmolas de 

açúcar, requereram para do procedido, lhe irem ornamentos e outras coisas 

necessárias ao sustento dos mesmos religiosos, e que os provedores da Casa 

da Índia e Alfândega desta cidade lhe devia dar livres de direitos, o cacau e 

esmolas de açúcar. Hei por bem fazer-lhe mercê por esmola, lhe dê na Casa 

da índia desta cidade, se lhe dêem livres de direitos o cacau, cravo e esmola, 

digo cravo, que lhe vier, de cem arrobas cada uma das ditas especiarias que 

tenho concedido, livres de dízimos no Maranhão e Pará aos religiosos 

missionários dos dois conventos de Santo António dos Capuchos daquele 

Estado. Como também na Alfândega desta cidade as esmolas de açúcar que 

lhe vierem e as coisas necessárias para o culto divino, suas vestianias e 

sustento, em cujos termos livrarão, deve quem comprar açúcar, visto serem 

uns religiosos Capuchos muito pobres, que estão fazendo grande serviço na 

missão, pelo que mando aos ditos provedores da Casa da Índia e Alfândega 

desta cidade, que na forma referida, lhes deis livres de direitos, o dito cacau, 

cravo e esmola de açúcar, cumprindo este alvará tão inteiramente como nele 

se contém. Lisboa, a dois de Março de mil seiscentos e noventa e seis. 

 

 

DOCUMENTO Nº 103 

1697, Março, 18, Lisboa – Carta de D. Pedro II para que o Provincial de 

Santo António aceite noviços com a condição de irem para as missões do 

Pará, por um período superior a três anos, e que o Presidente das 

Missões seja o prelado das mesmas.    

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 

 

 Provincial da Província de Santo António deste Reino de Portugal. 
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       Eu El Rei vos envio muito saudar. Com grande sentimento me foi presente 

a notícia de que nesta ocasião não iam religiosos da vossa Província para o 

Estado do Maranhão, havendo lá tanta falta deles, que não há missionários 

para as aldeias que têm a seu cargo. E desejando eu prevenir de agora o 

remédio para o futuro, me pareceu dizer-vos, que será necessário, que 

mandeis logo patentes pela Província para os que se quiserem oferecer, e que 

procureis que vão na monção do ano que vem em muito maior número do que 

foram em os anos passados, e que por ora mandeis ordenar, que nos 

conventos do Maranhão e Pará assistam somente aqueles religiosos que forem 

precisos para guardar a regra dos vossos Estatutos, e que os mais preguem 

nas missões. 

 E que também para o diante deveis prevenir e ordenar, por assento do 

Definitório, que os noviços se tomem com a condição de missionários, e que o 

Presidente das Missões seja realmente prelado delas para as ordenar como 

convier mais para o serviço de Deus Nosso Senhor e bem das almas, ficando 

só neste ministério poder aos comissários para os visitar, e em nenhum caso 

convém que os religiosos que forem para missionários levem por limite o tempo 

de três anos, porque estes não bastam para se fazerem capazes de assistirem 

nas missões. E ficareis entendendo que estas advertências são para que 

assistem nas missões, porque eles o fazem com tal zelo do bem das almas, e 

com tal cuidado do meu serviço que deles, nem de outros, posso ter maior 

satisfação. 

       Faz-se muito singular o Padre Frei Boaventura de Santo António, que em 

tudo é semelhante ao Padre Frei João de Santo Atanásio. Escrita em Lisboa a 

18 de Março de 1967. 

(a) Rei 

À margem: Para o Provincial da Província de Santo António deste Reino de Portugal. 

 

 

DOCUMENTO Nº 104 

1697, Março, 18, Lisboa – Carta de D. Pedro II para o Governador-Geral do 

Estado do Maranhão e Pará, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, 

sobre a concessão de ordinária de duzentas arrobas de géneros do sertão 

aos Capuchos de Santo António. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 
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       António de Albuquerque Coelho de Carvalho, Amigo. 

       Eu El Rei vos envio muito saudar. O Padre Comissário dos Religiosos 

Capuchos de Santo António desse Estado me representou aqui, que eu fora 

servido conceder-lhe uma Provisão, expedida no ano de 684, para se lhe 

darem livres de dízimos nesse mesmo Estado cem arrobas de cacau, e cem de 

cravo, e isto por modo de ordinária, o que se não guardava por não haver já o 

dito cravo, e só tinham livres as cem arrobas de cacau, no que sentiam grande 

falta por serem uns religiosos que vivem de esmolas e professa pobreza, e me 

pedia mandasse passar nova provisão para que lhe dêem livres duzentas 

arrobas de quaisquer géneros que do sertão tirarem. 

       E vendo o mais que pela sua parte se me alegou, me pareceu ordenar-vos, 

como por esta o faço, informeis com vosso parecer neste requerimento com a 

cópia da provisão de que fazem menção. Escrita em Lisboa a 18 de Março de 

1697. (a) Rei. 

Para o Governador e Capitão Geral do Estado do Maranhão. 

 

DOCUMENTO Nº 105 

1697, Dezembro, 27, Convento de Sobral de Monte Agraço – Carta de Frei 

Gregório da Assunção ao Provincial sobre a alternativa que pretende. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 6. 

 

 Caríssimo Irmão Ministro Provincial 

     Para que V. C. (parecendo-lhe conveniente) possa mostrar aos padres 

deste partido de baixo a resposta com que, em nome dos religiosos de cima, 

satisfaço ao que V. C. a favor do seu partido me diz na sua, que recebi em 20 

de Dezembro sobre o negócio da alternativa, a remeto separada. 

     Dois  únicos eram os pontos em que V. C. e o Caríssimo Irmão definidor 

Frei Francisco da Rosa estavam discordes do que eu e o Irmão pregador Frei 

António da Purificação, como compromissários legitimamente constituídos, 

tínhamos pactado, a fim de se efectuar a alternativa proposta e principiada no 

capítulo Provincial de 22 de Junho deste ano de 1697. 

     Era um sobre a subrogação do lugar de definidor. E dizendo nós ser justo se 

subrogasse do partido, ou parte de que era o que estava no lugar que vagou, 

visto ser prática trivial nas alternativas, e expressá-la no breve da Província da 

Soledade, V. C. disse haver decretos apostólicos em contrário, mais novos que 

o dito breve. 
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     Porém, como não será fácil descobri-los, e V. C. já está no conhecimento do 

quanto é bom para todos, e conforme à justiça, o que nessa parte tínhamos 

pactado, não temos que nos dizer em esse primeiro ponto. 

     Nem o é digno que alguém nele repare, que vagando o ofício de Provincial 

(havendo alternativa) tome o selo o padre mais digno de toda a Província na 

forma do estatuto dela, visto que este lhe abrevia e restringe tanto a jurisdição 

que, estando perto os eleitores, somente a dez dias de estende, sem se 

estender a mais o seu governo, que a convocar para a eleição do sucessor. 

     E como  esta sempre há-de ser feita em religioso do partido de que era, o 

que estava no lugar que vagou, como V. C. necessariamente deve confessar, 

importa pouco daqui ser daqui ou dali quem convocou. Fica logo unicamente a 

dúvida sobre a linha divisiva dos dois partidos. 

     Da petição oferecida, e despachos ao pé dela postos e acertos por todo o 

capítulo, consta que o Rio Mondego havia de dividir os dois partidos. E não 

haverá quem, com bom e racional fundamento, possa afirmar que os 

comissários têm autoridade para outra demarcação. 

     Mas, dado o caso que a tivessem, quase três meses teve V. C. e os mais 

para cuidarem, pois foi desde o capítulo até 18 de Setembro, em que na 

Carnota fizemos sobre a matéria a primeira conferência. E assim, V. C., como o 

Irmão definidor Frei Francisco da Rosa, vieram de boa vontade em que, pela 

parte do Sul, da foz do Rio Mondego até à do Rio Alva chegasse o território do 

partido de Lisboa. O que fica entre em e outro rio, desde a foz do Alva até à 

Lagoa da Serra, em que ambos têm seu princípio é uma fatia muito pequena, e 

de que temos poucos frades. E não sei que haja algum na Província, desde o 

alto da serra, onde ele acaba, até à raia de Castela, nem da parte do Sul, nem 

do Norte. 

     E se V. C.  teme que aquela fatia (sendo de tão pouca utilidade à Província) 

haja de ter tal fartura de sujeitos que possam abalroar toda a corte (tão fecunda 

deles que terá brevemente mais de cento), vencer a todo o território do partido 

de baixo, e roubar todo o amor e afeição dos da beira e Minho, para que hajam 

de levar tudo o do partido de baixo, e ficar sempre de cima, como V. C. diz, é 

grande medo da Serra fundado em coisa feia. 

     Se com uma capa tão leve quer cobrir o seu intento, veja com quanto mais 

justo medo, e com melhor fundamento, dirão os do Minho e Beira que, visto o 

grande amor, e carinhoso agasalho, com que os de baixo abraçam aos de 

Coimbra e Cantanhede para a sua tão amada divisão, se uniram com eles de 
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tal sorte na alternativa, que todo o bom bocado tocante à Beira e Minho será 

para os de Coimbra e Cantanhede, sem fazer caso algum de tentos mais, 

quantos restarem do seu partido de cima. 

     Replicaram os debaixo que, ainda chegando somente à foz do Alva, o 

território do seu partido, ficam não pouco lugares e vilas no pé da serra, em 

que entram Góis, Coia, Arganil, Lousã, Miranda, Penela, Espinhal, e tudo que 

for Rio de Galinhas, vai desde a ponte de Coimbra até à Cumieira (quando 

menos) que é bastante fatia, tudo terras da Beira e pé da Serra da Estrela, 

como todos sabem, e que por isso se uniram aos da outra de Riba d´Alva, e 

por consequência, como os da Beira e Minho e foram jeivar (?) a todos os daí 

para baixo, dos ofícios da Província, e mais quando esta fatia está hoje assaz 

provida de sujeitos mui capazes de governar mui brevemente a Província. 

     Porém, sei eu que, rebus sic stantibus, nenhum da dita fatia tem, nem terá 

impedimento para os ditos ofícios, enquanto se declarar por de Lisboa no 

afecto, sendo na realidade tão da Beira, como os da outra fatia de Riba d´Alva 

que se entrarem no rebanho, terão a mesma fortuna. Nem ao Irmão Frei 

Constantino era impedimento para ser Provincial de baixo, o ser da Sertã, nem 

o foi aos Caríssimos Irmãos Frei Luís de São Francisco e Frei António das 

Neves, sendo ambos do Bispado da Guarda, cujo território confessa V. C. ser 

da Província da Beira, nem isso é inconveniente, pois também na Soledade, 

como V. C. sabe, se contam terras da Beira, em o partido do Minho por causa 

da igualdade. 

     Instaram os da Beira que ficam prejudicados, porque é tanta a gente do 

Minho que assiste nesta Corte, e tão antiga a amizade [e] liga, e parentescos, 

que há entre uns e outros, que se uniram de tal sorte os do Minho com os filhos 

de Lisboa, que quando foi para baixo a maré, tudo ficará na Corte, e quando for 

para cima, tudo cairá no Minho. E que todos os outros gemam, e muito mais os 

da Beira como sós desamparados. 

     Com segundo fundamento replicaram os de baixo que, com a nova 

fundação de Figueiró multiplicará o campo em sujeitos e que, como criados ao 

som do sino de balão e filhos daquele Bispado de Viseu com os de Coimbra, e 

com todo o seu rebanho, e que quando o governo não for de cima, será todo o 

seu rebanho. 

     Se tais temores do que será, ou poderá ser no futuro, nos hão-de impedir a 

santa paz, que de presente é tão justo procuremos, sempre durará a guerra. 
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     Sendo que os padres do partido de Lisboa parece têm entendido, que 

evitam as tais dúvidas com não largar a palheta, e asseguram melhor a mais 

verdadeira paz, e perfeita quietação de suas sãs consciências. 

     As razões acima postas, quando menos correm iguais (a meu ver) como a 

que V. C. toma para dizer-me que não faço as partes de Deus, nem o que devo 

à paz, no pactar da Alternativa. 

     Portanto, V. C. e os Padres Caríssimos desse partido se rirem delas, fica-

nos a porta franca para nos rirmos da sua, e ter por indubitável que o seu 

intento é entreter com coisas frívolas, saindo com uma de três em três meses 

(como se o negócio fosse algum jogo de meninos), até que chegue o breve 

para se efectuar a divisão, que a seu favor se solicita na Curia, segundo certo 

aviso que de lá veio. 

     E se lhe vier corrente, e os religiosos todos concordarem em que fiquemos 

separados, devemos muito pedir a Deus que nos conserve unidos sempre em 

seu amor e perfeita caridade para maior glória sua, e bem das almas a quem 

tanto devemos com exemplos de virtudes edificar, e não menos pedir ao 

Senhor que guarde a VV. C. com a saúde que seus súbditos lhe desejamos. 

 Convento do Soveral, 27 de Dezembro de 1697. 

 Indigno súbdito de V. Caridade 

 Frei Gregório da Assunção 

      [em anexo:] (…) de Frei Gregório da Assunção 

 Cláusulas e condições dos segundos pactos que, conferidos e 

ventilados, os primeiros na presença dos Caríssimos Irmãos Ministro Provincial 

e Definidor Frei Francisco da Rosa fizeram os comissários deputados, e 

constituídos em o último capítulo Provincial para a proposta e principiada 

Alternativa. 

 Para fazer manifesto o muito que estão favoráveis para o partido de 

Lisboa, e carregados para o que chamam de cima 

1ª Que a linha desta Alternativa será o Rio Mondego, desde onde entra no mar 

até ao seu nascimento. E lançada daí uma linha imaginária direita ao Oriente 

Equinocial, tudo o que dela, e do dito rio fica para a parte do Sul será território 

do partido de Lisboa, e o que fica para o Norte será território de partido de 

cima. 

2ª Que esta Alternativa, de ofícios começará pela Mesa da Definição, sendo o 

Provincial de uma parte com dois definidores, e o custódio da outra com outros 

dois definidores. E no seguinte triénio, vice-versa. 
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3ª Que no primeiro capítulo Provincial que se celebrar, depois de confirmada 

por autoridade apostólica a dita Alternativa, ficará livre aos vogais a eleição do 

Provincial para que possam eleger de qualquer dos dois partidos. Porém, eleito 

ele, começará logo a alternativa, elegendo-se o custódio da outra parte, e dois 

definidores de cada uma. 

4ª Que vagando antes do capítulo o ofício de Provincial, será eleito o sucessor 

para continuar o triénio daquele mesmo partido, de que era o antecessor. E o 

mesmo se observará no ofício de custódio. 

5ª Que vagando algum lugar de definidor, será subrogado outro religioso do 

mesmo partido, de que era o que estava no lugar vago, na forma determinada 

pelo estatuto da Província com declaração que não havendo naquele partido 

padre nem custódio ou definidor habitual que possa ser subrogado, o será 

naquele religiosos do mesmo partido que tiver sido mais vezes guardião. E 

será preferido cateris paribus, o mais antigo no hábito. 

6ª Que serão tantos guardiães de um como de outro partido, exceptuando 

quando não forem pares, porque então será menos uma guardiania àquela 

parte, de que então for Provincial. E vagando algum lugar de guardião se 

elegerá o sucessor da mesma parte, de que era o que estava no lugar vago. 

7ª Que para melhor conservação da paz, haverá alternativa nas duas 

guardianias de Lisboa e Colégio de Coimbra, de sorte que, sempre um dos 

guardiães seja de um, e outro do outro partido. E nos seis conventos que se 

reputam por maiores a saber, Castanheira, Viseu, Lamego, Ponte de Lima, 

Viana, e serem, serão sempre três guardiães de um, e três do outro partido. 

8ª Que nos mais ofícios de mestres de noviços, presidentes e porteiros, haverá 

também repartição alternativa com igualdade, podendo ser, e quando o 

contrário não pareça à maior parte da Mesa, mais convenientes ao bom 

governo da Província. 

9ª Que os colegiais serão tantos de um, como do outro partido. E para leitores 

de Artes, e Teologia, assim Escolástica como Moral, serão eleitos pela Mesa, 

os que forem julgados por mais dignos, precedendo diligente e rigoroso exame 

para que, sem respeito a território, exercitem sempre os ditos ministérios, os 

que respectivamente forem para eles mais idóneos e capazes. 

10ª Que no ofício de comissário do Maranhão haverá a mesma alternativa, de 

sorte que seja em um triénio de um, e no outro seja do outro partido. O que 

também se alternará nas duas guardianias daquela Missão, mas de sorte que, 

nunca no mesmo tempo sejam ambos os guardiães de um partido. 
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11ª Que visto ser no tempo presente muito maior o número dos religiosos do 

partido de cima, aceitarão os provinciais para o partido de baixo, dois noviços 

por cada um que aceitarem para o de cima, até se achar o número igual entre 

uns e outros, e assim se conservará daí por diante para que sempre sejam 

tantos religiosos de um, como de outro partido. 

12ª Que para conservar a paz e evitar dissersões em os tempos futuros entre 

os religiosos da Beira e Minho se dividirá o seu território em duas partes. A dos 

de Entre Douro e Minho incluirá desde a foz do Rio Douro até ao Pêso da 

Régua, inclusive. E daí até à Vila de Chaves, com todo o termo de Vila Real. E 

o território da Beira incluirá tudo o mais que fica até ao Rio Mondego e linha 

divisória do partido de Lisboa, acima referida. 

13ª Que sendo o Provincial da Beira, serão os dois definidores do Minho, e 

vice-versa; e o mesmo se observará no ofício de custódio. E enquanto não 

forem pares as guardianias deste partido, terá menos um guardião aquela parte 

que tiver dois lugares na Mesa. 

14ª Que vagando algum lugar na Mesa, pertencente ao partido de cima, será o 

sucessor ou substituto da mesma parte daquela que estava no lugar vago, na 

forma acima referida n. s. falando da subrogação do ofício de definidor. 

15ª Que entre a Beira e Minho haverá igualmente em o número dos colegiais, 

como também em o dos religiosos, para que os provinciais, com a brevidade 

possível tratarão de igualar em número os do Minho, com os da Beira. 

16ª Que vindo, de novo algum de fora do Reino, ou de fora da Província, 

declare na profissão, ou incorporação, a que partido quer pertencer. E o 

mesmo observará havendo dúvida sobre a que território pertence o lugar de 

onde algum é natural. 

17ª Que, assinados já estes pactos pelos religiosos, a quem de direito 

pertencer, e remetidos à Cúria Romana os documentos necessários para, da 

Santa Sé Apostólica se alcançar a confirmação desta alternativa, se algum 

religiosos, de qualquer qualidade que  seja, sendo filho desta Província, directa 

ou indirectamente for contra ela, ou de algum modo a impedir, ipso facto, fique 

privado de voz activa e passiva, e inábil para os ofícios por cinco anos. 

18ª Que sendo necessário irem religiosos a Roma a solicitar o conssentimento, 

e confirmação da Santa Sé Apostólica para a dita Alternativa será de um do 

partido de Lisboa, e outro do partido de cima. 

Fim 
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 Para solicitar o negócio em Roma, e ter efeito a Alternativa, parece 

bastar que assinem os ditos pactos, a maior parte dos religiosos da Província, 

depois de aprovados por despacho da Mesa da Definição, e remetidos aos 

conventos por ordem do Nosso Caríssimo Irmão Ministro, de querer que sem 

testemunho autêntico, de que ele os viu, e sem a dita aprovação da Mesa, os 

mandou pelos comissários, que são súbditos, e frades particulares, é uma 

coisa mui ridícula, e indigna de ser feita, porque já não é menino. Salvo 

Semper. 

(a) Frei Gregório da Assunção 

O companheiro está ausente, mas conta ser do mesmo parecer no acima 

escrito. 

 Porquanto os religiosos do Minho se acham gravados em que o seu 

território inclua Vila Real e as mais terras de Penaguião, consentimos que se 

contém, como até aqui se contavam os territórios do Minho e Beira, e isto para 

bem da, (…) e para haver o esforço que pode causar a brevidade do negócio a 

fim de estarem correntes os instrumentos necessários para os levarem os 

caríssimos irmãos vogais do capítulo geral, e assim o requerem os vogais do 

partido de cima. 

(a) Frei Gregório da Assunção 

 

 

DOCUMENTO Nº 106 

1698, Janeiro, 7, Lisboa – Provisão régia que concede aos capuchos dos 

Conventos de São Luís e de Belém o descimento de trinta casais de 

índios.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 84. 

 

     Cópia 

     Eu El Rei faço saber aos que esta minha provisão, virem que tendo respeito 

ao que se me representou, por parte do Comissário e mais religiosos de Santo 

António do Maranhão, sobre a falta com que se acham os dois Conventos da 

cidade de S. Luís e do Pará a que chamam doutrinas, de sustento, por não 

terem nas duas aldeias que administram, os índios necessários para as roças, 

e canoas em que costumam ir a tirar esmolas de que vivem, por haverem 

falecido com a contagiosa doença das bexigas que experimentou o daquele 

Estado, e tendo consideração ao que informou o governador dele sobre este 
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requerimento, hei por bem de conceder aos ditos religiosos que possam descer 

os índios livres que bastarem para encherem o número de trinta casais que 

lhes tenho prometido, apresentando-os sempre aos ditos religiosos a quem 

governar o dito Estado no título que os descerem. Pelo que mando ao meu 

Governador e Capitão Geral do Estado do Maranhão e mais ministros a quem 

tocar, cumpram e guardem esta provisão e a façam cumprir e guardar 

inteiramente como nela se contém, sem dúvida alguma, que valerá como carta 

e não passará pela chancelaria, sem embargo da ordenação do artigo 2 do 

parágrafo 39 e 40, em contrário, e se passou por duas vias e Manuel Pinheiro 

da Fonseca a fiz em Lisboa, a 7 de Janeiro de 1698. O Secretário André Lopes 

de Lavre a fez escrever. Rei. O Conde de Alvor. 

 

(a) António Rodrigues Chaves 

 

 

DOCUMENTO Nº 107 

1698, Julho, 10, Belém do Pará – Certificado de Justificação que atesta a 

conformidade do sermão pregado na igreja matriz de Belém por Frei José 

das Neves com os preceitos da Igreja Católica. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n.º 

 

     Certificamos nós, abaixo assinados, que no dia e festa de S. Pedro, 

ouvimos pregar na Igreja Matriz desta Cidade do Pará a Frei José das Neves, 

Religioso Capucho com tanto engenho e especialidade como doutrina sólida 

acomodada ao Evangelho do tal dia, sem haver no discurso do sermão, 

posição que ofendesse os ouvidos do fiel mais escrupuloso, por ser ele tão 

ajustado como conforme os ditames da Igreja Católica e interpretação dos 

Santos Padres, nem aos bons costumes podia ser nociva a mediuna tão santa 

de documentos genuínos, ainda literal do texto da festa. 

     Mas como a inveja de alguns poucos êmolos do Pregador e aduladores do 

Senhor Bispo, desejosos de se ostentarem zelosos do seu crédito, no fim do 

mesmo sermão, com bem conhecidas mostras e sinais, começaram a consolá-

lo e caluniá-lo, fazendo um motim em a capela-mor diante do Santíssimo 

Sacramento, como a todos os que estavam presentes, foi patente, chegando a 

confiança de certo religioso da obrigação do Senhor Bispo a tal extremo que 

subiu pela escada de púlpito, mandando ao pregador que descesse para baixo. 
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     Porém, este tal religioso foi menos culpado na temeridade que cometeu (por 

não entender mais) porque a causa do tal efeito se conheceu com ser um 

eclesiástico, tão largo no falar que do púlpito diz os nomes dos sujeitos com 

quem falam as suas sátiras. Mais, é voz pública neste povo que o Comissário 

do Santo Ofício mandou pedir o sermão ao pregador, o qual, logo na mesma 

hora o levou em pessoa, como ao mesmo povo constou. Mas declaramos, que 

a oposição do sobredito sermão, que se calunia, foi dizer o pregador estas 

formais palavras: “que os superiores prelados e pastores do rebanho de Deus 

não haviam de tosquiar as ovelhas, nem oprimi-las, nem esfolá-las, senão, 

pastoreá-las”, a qual posição provou o sobredito Pregador com a Escritura 

Sagrada. 

     E por tudo o referido passar assim na verdade, o juramos aos Santos 

Evangelhos, para que, em juízo, e fora dele, possa a todo o tempo, fazer fé em 

qualquer requerimento que se procure. E o firmamos com os nossos nomes. 

Pará, em 10 de julho de 1698. 

[assinaturas] 

[reconhecimento da certidão pelo Tabelião Público do Judicial e Notas] 

 

 

DOCUMENTO Nº 108 

1698, Outubro, 23, Belém do Pará – Requerimento dos missionários da 

Província de Santo António no Grão-Pará, para que os religiosos da 

Província da Piedade não possam edificar Convento dentro da sua área.  

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18,  doc. n.º 40. 

 

     Como Síndico e Provedor que sou, dos religiosos da Província de Santo 

António, moradores em o convento desta Cidade de Grão-Pará requeiro ao 

Senhor Desembargador Ouvidor Geral, que no termo, que mandar fazer de 

posse da Capela de São José, aos religiosos da Província da Piedade, 

protestem os ditos religiosos ou o seu Síndico em nome da sua Província, de 

que em nenhum tempo, farão convento nem passarão de Hospício; outro sim, 

de que não poderão mendigar os teatim, nem dentro desta cidade nem porto 

do seu termo, por ser tudo contra o Concílio Tridentino e declarações 

apostólicas que expressamente impedem haver segundo convento mendicante 

quando no mesmo povo existe outro mais antigo. 

(a) Lourenço Alvares Roxo 
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Síndico do Convento de Santo António 

 

     O Síndico dos Reverendos Padres da Província da Piedade, Capitão Pedro 

da Silva, responde ao requerimento atrás dos ministros Reverendos Padres da 

Província de Santo António, que os ditos padres não tomam posse desta 

Ermida de São José como convento, ou hospício, se não como ermida de 

missão com pensão de administrarem os sacramentos, e fazerem sua 

obrigação prontamente, pois não vieram a este Estado contender pleitos, e se 

submetem ao que Sua Majestade que Deus guarde, for servido dispôr, por 

mandado de quem virão com autoridade do seu Prelado. Belém, 23 de Outubro 

de 1698. 

(a) Pedro da Silva 

 

DOCUMENTO Nº 109 

1698 – Manuscrito anónimo intitulado Sumária Relação das Virtudes, vida 

e morte do Irmão Missionário Frei Boaventura de Santo António, filho da 

Província do mesmo Santo neste Reino de Portugal. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 6, doc. 

s/n. 36. 

 

     No ano passado de (16) 97, cortou a mão da cruel parca a vida do melhor 

sujeito, por ser sujeito da melhor vida, que nestas eras houve, no Estado do 

Maranhão, missionário. Não é hipérbole o que digo, mas verdade que todos 

confessam, porque a exemplaríssima vida do Irmão Confessor Frei Boaventura 

de Santo António na rigorosa penitência de sua pessoa, no abrasado incêndio 

de seu espírito, e no fervente zelo da salvação das almas, foi dos missionários 

um superlativo ser do comparativo. Não houve algum que, tocando-se na vida 

perfeita do sobredito religioso, pela perfeição dela, se não engolfasse em um 

oceano de seus louvores, sendo universal este aplauso, que se mostravam 

todos tão interessados, como se dos créditos dele a cada um gloriosos abonos 

resultassem. 

     A vida deste servo do Senhor digna é de muita dilatada Relação, para 

exemplo dos missionários, método dos religiosos, e edificação de todos. 

                                            
36

 Existe no mesmo fundo uma outra versão deste memorial, com ligeiras alterações, intitulada 

Sumário e Relação das Virtudes, vida e morte do Irmão Missionário Frei Boaventura de Santo 

António, filho da Província do mesmo Santo neste Reino de Portugal. 
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Porém, o estilo de um breve Manifesto não permite a extensão com que devia 

escrever-se, pelo que se reduzem a breve compêndio suas virtudes, ainda que 

se falte ao devido prémio de seus elogios. 

     Foi este venerável religioso natural do Bispado de Viseu e criado 

virtuosamente em companhia de um seu tio eclesiástico, solicitou, sendo de 

idade competente, com grande fervor o ser filho do Serafim Francisco, na 

nossa Província de Santo António de Portugal. Foi admitido, e em breve tempo 

deu mostras seu espírito do precioso tesouro dele depositado. Invejoso o 

demónio (permitindo-o assim Deus) da perfeição do noviço, pretendeu o 

expelissem da religião por causa de algumas enfermidades, que ele com muita 

paciência padeceu; mas foi Deus servido, que havendo-se os outros 

empatados, e fazendo-se recurso (como se costuma de Ministro Provincial), ele 

resolver fosse admitido, a perfeição levado mais de superior impulso do que 

dos informes de alguns religiosos, e das certidões dos médicos, que se lhe 

apresentaram. 

     A lista deste grande soldado por meio dos votos solenes no terço da 

primeira Ordem reformada começou logo a combater seu corpo com resolução 

valorosa, pelejando sempre pela sujeição dele ser regulada pelos ditames do 

seu espírito. Todo o seu cuidado era o aperfeiçoar-se nas virtudes, para cujo 

edifício espiritual abriu uma humildade sincera. 

     Fundos alicerces no desprezo próprio ajustando-se com aquele princípio do 

Espírito –  Ama nesciri et pro ne illo reputari – e assim na sua opinião se tinha 

por uma criatura ingrata a Deus e inútil à religião, formando este conceito com 

tantas verdades, como se na realidade fora o frade mais relaxado, e do mundo 

maior pecador. Suas palavras eram alheias de todo o ressaibo de presunção, 

soberba e hipocrisia. E como verdadeiro humilde, abominava ouvir os louvores 

que por suas grandes prendas merecia. A sua maior glória era o exercício dos 

ofícios mais humildes, em que foi sempre o primeiro, com uma inveja santa de 

alcançar algum merecimento, parecendo-lhe sempre que nenhum tinha 

conseguido, considerando-se planta seca na floresta da religião. 

Repreendendo algum (ainda que fosse com muita causa), lhe pedia perdão 

com muita humildade, e ocasiões houve em que ajoelhado assim fazia. O vil e 

pobre trato da sua pessoa e actos da sua humildade indícios eram evidentes 

da  

Sua Pobreza Evangélica. 
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     Que não só se opunha ao precioso e supérfluo proivido pela sua Apostólica 

Regra com aversão, mas também pelo lícito e necessário à vida humana 

cerceava quanto podia, se bem não podia quanto desejava. Suas alfaias eram 

um hábito único, e este tão velho quanto remendado, breviário, um crucifixo, e 

alguns poucos livrinhos. Quando se dava vestiaria aos religiosos, ou a não 

aceitava, ou se o obrigavam a aceitá-la a dava depois aos que via com alguma 

necessidade. A Santa Pobreza para ele era o tesouro que mais amava e 

estimava, desejando com este efeito imitar a Cristo pobre, e guardar ad 

unguem a Regra e testamento de seu Santíssimo Padre Patriarca dos Pobres. 

Quando fazia viagem do comer dos índios, pedia parcamente o que lhe 

bastava. A sua matalutagem era a Divina Providência, e quando esta lhe dava 

matéria para o merecimento, ele se mostrava tão alegre, com quem só no 

padecer tinha as suas maiores delícias cifradas. Sempre os verdadeiros pobres 

de espírito foram penitentes voluntários, que quem renuncia aos bens desta 

vida a não pode passar sem muitas faltas do necessário. Por cuja razão este 

bom religioso foi na 

                                   Sua Mortificação Penitente 

     Não só por pobre evangélico, mas também pelo muito grande afecto cordial, 

com que esta virtude amava. A seu corpo logo desde noviço, publicou guerra, 

como a inimigo contrário, deste tempo fez logo voto de não comer fora da 

comunidade, dele pediu comutação (como se fora necessário) no tempo da 

peste das bexigas neste Estado, formando escrúpulo na observância do tal 

voto a respeito do grande trabalho em que andava. As iguarias que lhe 

pareciam mais saborosas eram vítimas da sua caridade, fazendo em um acto 

dois holocaustos, um de amor do próximo, outro de abstinência corporal. 

Jejuava a Quaresma dos Bentos, e todos os sábados do ano. A colação 

nocturna (quando chegava a tomá-la) parecia cerimónia de cumprimento. De 

dores ou feridas que tivesse não fazia caso, nem se queixava senão quando 

temia lhe fizessem algum dano notável. Sua cama era lugar de tormento e para 

ele era o maior o pagar o tributo do sono ao corpo, e como este andasse 

sempre tão mal pago do que se lhe devia respeito das muitas vigílias que nele 

eram quotidianas. Algumas vezes se lhe rendia, posto a escrever sobre a mesa 

com a pena na mão, e assim estava até que alguém, ou a postura penosa, o 

espreitava. Com que finalmente da mortificação dos sentidos, assim externos 

como internos (advertindo-o ele) não perdia ocasião de merecer, de que 

resultava 
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Sua Castidade Pura 

     Parecer mais que humana, que como o corpo andava tão mortificado, era 

impossível não andar muito obediente ao espírito, e a sensualidade à razão. 

Aquele fomes peccati do apetite sensual estava nele já tão morto que, ou não 

parecia filho de Adão, ou que por privilégio já de rebelião da carne não sentia 

os naturais estímulos. O que bem temperada andava a consciência deste 

religioso quando os aspectos descompostos entre os quais viveu 10 anos e 4 

meses nem o incitavam ao consentimento de acto pecaminoso concupiscível, 

nem ainda os movimentos sensuais o desinquietavam da quietação do seu 

espírito. Testemunhas são desta verdade os confessores que o confessavam. 

Suas palavras e modéstia em todos influíam temor e amor de Deus, pelo que 

tinham de edificativas e puras, e assim nenhuma pessoa se atrevia a referir 

diante dele coisa que não fosse muito casta. Por cuja razão triunfou este 

grande religioso do vício da luxúria, não manchando as chamas do infernal 

fogo a pureza da sua alma, andando metida em esta fornalha da Babilónia, e 

serrada de tantos inimigos da castidade, que por sabidos, é escusado relatá-

los. Que direi da 

Sua Obediência Pronta 

     De cuja virtude foi um observante exemplar. Não era para ele necessário 

mais que o sinal da vontade do prelado, a cujos ditames tinha ajustado a sua 

de tal sorte que o beneplácito daquele era o querer deste, serrando os olhos a 

todo o afecto próprio para obedecer a quem venerava por um vice gerente de 

Deus. Qualquer leve recomendação do Prelado era para ele um preceito formal 

na pontualidade da execução. No que era de trabalho parece obedecia com 

mais velocidade e gosto e no que era de algum alívio lhe era a obediência mais 

penosa, sendo sempre o seu semblante o mesmo, que neste nunca se lhe viu 

mudança. Dos quilates da  

Sua Oração Fervorosa 

     Só ele podia ser o Cronista a propósito, porque só ele podia relatar os 

suaves e deliciosos afectos que do exercício da sua virtude se comunicavam a 

sua alma. E se na ocupação da vida activa, como Marta solícita, se ocupava 

tanto (como logo se verá) o seu corpo não descansava o seu espírito como 

Maria no estudo da oração. E se é certo (como é) que bem ora quem bem 

trabalha, bem trabalhava este grande missionário, pois um minuto de tempo 

não por dia, que não empregasse no serviço de Deus e bem do próximo. A 

este servia de dia, e de algumas vezes de noite, e Àquele antes de dormir e 
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depois que acordava. Grande era a devoção que tinha ao Santíssimo 

Sacramento, com que gravíssima a necessidade que o impedia de celebrar, em 

cujo acto se havia com o fervor e perfeição possível. Cordial era o efeito com 

que venerava a Virgem Mãe e seu Sagrado Esposo, em cujo culto parecia 

andar fora de si. A muitos santos com especial devoção tinha tomado por seus 

patronos e advogados para, diante de Deus, para lhe pedirem o dom da virtude 

em que mais se assinalam os dias das suas festas, e vigílias, os festejava com 

missas cantadas e com cordiais júbilos e afectos de os imitar. E, sobretudo. Era 

devotíssimo dos Mistérios da Paixão de Cristo Senhor Nosso, por cuja razão 

todas as sextas-feiras com a gente de ambas as escolas, e mais que queria, 

corria a Via Sacra descalço com grande fervor e dos mais. Os mistérios da 

Semana Santa celebrava com toda a decência, tendo na quinta-feira o Senhor 

exposto, fazendo procissão e prática pela língua dos ouvintes, em que gastava 

quase de duas horas com tanto espírito, que eram nele mais as lágrimas que 

as palavras. Estas, como saíam do clarão do seu peito, sempre lançavam 

muitas faíscas de devoção nos que o ouviam falar de Deus. O seu aspecto 

andava sempre tão composto , que influía amor e veneração nos que o ouviam, 

mostrava também andarem as potências da sua alma ocupadas em uma 

contínua presença divina, da qual se alimentava a 

Sua Caridade para com Deus 

     A cujo centro iam acabar e principiar todos os cuidados, afectos e actos da 

circunferência da sua esfera, pagando quanto lhe era possível com amorosa 

correspondência a devida do princípio deles. De sorte que como o rio 

caudaloso o que se ao mar deve o nascimento e cabedal de suas águas, com 

as mesmas torna agradecido ao mesmo alimento no fim do seu curso. E como 

Deus é Alfa e Ómega nele, principiavam todas as acções do nosso Missionário 

como objecto da sua intenção e nele acabavam como centro do seu amor. Este 

desejava acender os corações de todos, para o que buscava muitas traças, 

que inventava e descobria a sua industriosa diligência para que as criaturas 

racionais conhecessem e amassem o seu Criador. Orando sobre esta matéria 

o fazia com grande fervor do seu espírito, como com aproveitamento e 

edificação dos ouvintes, que da celestial retórica da sua loquela (sic), inferiam 

com evidência as influências da Divina Graça a ele na oração comunicada, e 

pela frequência de actos de amor de Deus adquirida. Mais aversão tinha ao 

pecado do que outros a morte, e antes queria ser condenado às penas do 

Inferno do que cair no abominável cativeiro da culpa, como o prova a sua 
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vontade, a sua vida e os seus confessores o testificam. Zelava como houve 

Elias tanta glória, e amor de Deus que ofensa sua se não havia diante dele 

com estes, armando-se sua mansidão de grande espírito para se opor pela 

honra do Céu pela qual desejava dar a vida se como era ocasião para o poder 

fazer. Grande pena lhe dava a comunicação a que pela razão de seu ofício não 

podia contar com as criaturas amando afectuosamente o retiro da solidão para 

que não havendo exteriores impedimentos, se pudesse dar a suavidade da 

contemplação por cuja causa muitas vezes tinha algumas saudosas 

lembranças da quietação da vida conventual, sentindo cordialmente a sua 

ausência mas como concluía o beneplácito da sua vontade obediente se 

conformava com ela, fazendo da sua voluntário sacrifício nas asas do seu 

querer 

Sua Caridade para com o Próximo 

     O esmalte das suas virtudes, tendo o hábito dela em grau supremo, não só 

por dom natural, mas pela repetição dos actos com que adquiriu ou para 

melhor dizer foi um contínuo e sucessivo no discurso de sua vida, porque não 

gastava um minuto de tempo que não fosse dirigido ao bem e serviço do 

próximo, por cuja causa deu o último vale a Pátria, e ainda que a sua 

disposição a vida conventual, querendo viver pelos matos entre índios com 

tantos descómodos. Aqueles amava mais do que a filhos, dando aos 

necessitados do que tinha, e muitas vezes do que havia mister. Se os via rotos 

com suas mãos, lhes remendava as ceroulas e para alguns rapazes órfãos 

tinham algum pano para lhos dar, sendo delas o alfaiate. Tosquiava-los e 

tirava-lhes os bichos dos pés se adoeciam o desvelo com que lhos assistia com 

a esmola corporal, e espiritual, era notável mostrando tanto sentimento das 

dores alheias, como se foram próprias. Se o Inferno não tinha parente que 

tratasse dele traziam para a casa da residência aonde o nosso Missionário era 

o seu enfermeiro. Algumas vezes houve que ele mesmo às suas costas os 

trouxe para casa, por não achar quem o fizesse, principalmente no tempo das 

bexigas, em que os brancos e índios tinham todos dado à costa, com cujo 

desamparo poucos teriam quem tratasse deles, se não fora a caridade deste 

nosso grande religioso, e seu companheiro. Muitas vezes não havia quem 

fizesse as covas dos defuntos, que se havia ocasião abriam-se 

antecipadamente, mas como estas coisas corriam por conta dele, a preço do 

seu trabalho, remediava tudo o melhor que podia. O que padeceu no decurso 

de meses das bexigas em assistir a moribundos, doidos e necessitados, mais é 
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para admirar que para referir. Pois qual seria a fornalha de amor que em seu 

peito ardia para com o próximo ? Bem provam a grandeza dela, os incêndios 

de tantas finezas. Não foram estas só, vamos a outras. 

     Que direi daquela sua tarefa contínua por espaço de sete anos na Aldeia 

dos Joanes e na dos Aruãs, depois de dizer missa cedo, posto em jejum, 

abanca até ao meio-dia filosofando, conferindo e perguntando coisas da língua 

geral, Aruã e Sacaca, para saber ensinar e traduzir. E logo imediatamente 

depois do jantar, tornava ao sal trabalho até às 9 horas da noite, que 

pasmavam todos, não já do fervor do seu espírito, mas como tinha forças para 

um trabalho tão excessivo, como quotidiano, sem no decurso de todos os anos 

admitir férias ao descanso. Que direi dos suores que lhe custou o entabuleirar 

a escola dos rapazes e raparigas, não só em os domesticar e habituar aos 

exercícios, em que os pôs, se não também no ensino e criação em que agora 

os vemos de ler, doutrina e bons costumes, que também ensinados foram os 

filhos de homens brancos como estão os sobreditos.  

     Isto é em suma dito com a maior brevidade o que o nosso caríssimo Irmão 

Missionário Frei Boaventura de Santo António foi, cuja morte teve princípio de 

uma viagem que fez à terra dos Aruãs por causa de uma invasão que Dom 

Pedro Farol, Governador de Cayana (sic), com oitenta franceses, fez na 

Fortaleza do Cabo do Norte, a qual com capa de amizade ou por cobardia do 

tenente dela, apanhou as mãos lavadas, e como em companhia dos sobreditos 

estrangeiros vinham alguns índios Aruãs, que há anos professavam estreita 

amizade com eles, para que os tais traidores não corrompessem os mais 

parentes leais a Sua Majestade que Deus guarde, pareceu aos Prelados para 

que em função de tantoporte em que a Cidade estava sem Governador nem 

Capitão-mor e a mais gente da guerra que pelo sertão andavam em outro 

serviço do bem comum do Estado, vimos que convinha muito mandar ao Irmão 

Missionário Frei Boaventura de Santo António para que com as práticas de tão 

grande língua e com a presença de um tal sujeito a quem eles tanto anavam, 

confirmacom cuja diligência depois de cinso semanas passadas com feliz 

sucesso, se achasse no primor da leal correspondência, que de seus ânimos 

se esperava, se começou a achar mal de uma febre terrível que com a dilacção 

do remédio se agravou, de sorte que depois de sua chegada à Cidade em 

breve tempo lhe tirou a vida, tendo recebido todos os sacramentos com seu 

juízo perfeito e devoção do seu espírito, que ao Céu se passou (como crêem 

todos que o conheceram) a logar o devido prémio de seus trabalhos, de foram 
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tão continuados como excessivos. Sua morte foi tão lamentada de todos, como 

sentida de nósmuito mais pela falta de uma tão grande coluna desta Missão, 

cujas mágoas se modificam com a fé pia, de que no Céu se lembrará de rogar 

a Deus lhe mande muitos Eliseus, sucessores e herdeiros de seu zelo e fervor.  

     Morreu aos 23 de Agosto do ano de 1697, sendo de idade de trinta e oito 

anos. Tomou o hábito na era de 78. Assistiu neste Estado 10 anos e 4 meses. 

Houve indícios não leves que teve por revelação antecipadamente 

conhecimento da sua morte. 

 (ass. ilegível) 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 110 

S.l., s.n. (Lisboa, fim do século XVII) – Trecho testamentário em favor de 

quatro mulheres de má vida para serem merceeiras e rezarem pela alma 

do testador da capela de Santo António, sita no Convento de Santo 

António, onde o testador fica sepultado. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

 

     (…) Mando que se me comprem mais 40 mil réis de juro em boas partes, os 

quais o dito meu testamenteiro comprará para que se repartam por 4 mulheres 

vítimas de boa vida e costumes para serem minhas merceeiras e me irem cada 

dia para sempre à minha Capela de Santo António, onde estiver meu corpo e 

me rezarem por minha alma pelas manhãs ouvindo sua missa e botando-me 

água benta em minha sepultura, as quais quatro merceeiras, meu 

testamenteiro e seus sucessores elegerão com parecer do guardião que for do 

dito mosteiro e o que por diante suceder. 

     Na forma desta disposição, em que o gastador dispôs que os sucessores 

desta casa, elejam as quatro merceeiras com parecer do Padre guardião, fica 

ele tendo voto nesta eleição, porque isso importa em direito a palavra/ parecer/ 

e assim deve concorrer na tal eleição com seu voto. 

(a) O [Desembargador] Velasco 

  

DOCUMENTO Nº 111 
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1700, Fevereiro, 18, São Luís do Maranhão – Traslado do Processo  de 

Autos Sumários de Censuras, e outros Procedimentos Processados no 

Juízo da Conservatória dos Religiosos de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo da Antiga Observância Regular contra o Reverendíssimo Bispo do 

Estado D. Frei Timóteo do Sacramento. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18 37. 

  

     Autos Sumários de Censuras, e mais Procedimentos Processados neste 

Juízo da Conservatória dos Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo 

da Antiga Observância Regular contra o Reverendíssimo Bispo deste Estado 

D. Frei Timóteo do Sacramento. 

Notário o Padre Frei José das Neves, Pregador e Religioso de Santo António 

 

     Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e 

noventa e nove anos, aos onze dias do mês de Outubro do dito ano, nesta 

cidade de São Luís do Maranhão, em o Convento de Santo António dos 

Capuchos, perante o Reverendo Padre Comissário Frei Manuel de São 

Boaventura Juiz Conservador, perante quem apareceu presente o Reverendo 

Padre Frei António de Sá, Prior do Convento de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo, e por ele foi dito e requerido ao dito Conservador, que em seu nome, e 

de seus religiosos, e do Reverendo Padre Provincial, se queixam das forças e 

violências que lhes fazia o Reverendíssimo Bispo deste Estado, para o que 

ultimamente o havia mandado citar, e munir pelo Escrivão de seu Juízo, 

Veríssimo Homem, para que, logo dentro em três quartos de hora desistisse, 

ele suplicante, e o Provincial e mais religiosos, de um agravo, que se lhe tinha 

entreposto para o Juízo da Casa Real de Sua Majestade, que Deus guarde, 

das forças e violências que o dito Reverendíssimo Bispo lhes fazia em lhes 

mandar fechar as portas da igreja do Convento do Pará, e lhes não querer 

deferir as duas petições que lhes tinham feito para lhes mandar levantar o dito 

impedimento e proibição que lhes havia feito por uma sua Pastoral, que havia 

mandado ler na dita cidade do Pará, em que lhes proibiu o celebrarem na dita 

                                            
37

 No Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEB), no Lº 81 de Provisões da Arquidiocese 

de São Luís, 1688-1732, a fls. 21-50, integra-se um documento onde se registam este e outros 

processos que à data se abriram da parte das autoridades de São Luís contra o Bispo Frei 

Timóteo do Sacramento e conduziram à sua resignação em 1700, após menos de cinco anos à 

frente do Bispado.  
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igreja os ofícios divinos. E que assim lhe requeria, em seu nome, e de seus 

religiosos, e como também seu constituinte e Prelado, o Padre Provincial Frei 

José de Lima, que como seu Juiz Conservador lhes acudisse, e desforçasse 

(sic) das violências e injúrias que o dito Reverendíssimo Bispo lhes fazia em os 

obrigar, com pena de excomunhão pelo Breve do Pontífice Clemente VIII, a 

desistir do dito agravo, que tinham entreposto para o Juízo da Real Coroa, e 

que para prova, e certeza de seu requerimento ofereci, e apresentava certidão 

do Escrivão Eclesiástico, Veríssimo Homem, por onde o havia citado e munido, 

como com efeito o apresentou, de que eu Notário dou minha fé. O que, visto e 

ouvido seu requerimento e certidão apresentada em forma, mandou o dito Juiz 

Conservador, a mim Notário Apostólico, que autuada a certidão, se passasse 

Citatória Inibitória, para que o dito Reverendíssimo Bispo, dentro em três 

quartos de hora, que lhe assinava pelas três canónicas admoestações, 

desistisse da força, violência e injúria que fazia aos ditos religiosos com pena 

de excomunhão, ipso facto incurrenda, e mais procedimentos de Direito; 

porquanto o dito Reverendíssimo Bispo lhes fazia força e violência, e vexação 

de os obrigar por aquela forma à tal desistência, não sendo seu juiz, nem 

superior, de que será satisfeito, cuja certidão aqui autuei, e preparei na forma 

do estilo judicial, e tudo o que ao diante se segue, de que fiz este auto, em que 

assinou o dito Juiz Conservador. E eu Frei José das Neves Pregador e Notário 

Apostólico, que o escrevi. 

(a) Frei Manuel de São Boaventura Juiz Conservador 

 

Certidão do Escrivão do Juízo Eclesiástico 

     Veríssimo Homem, Escrivão da Câmara, e Auditor Eclesiástico, certifico e 

faço fé aos que a presente certidão virem, que é verdade que eu, em 

cumprimento da ordem do Ilustríssimo Senhor Bispo Dom Frei Timóteo do 

Sacramento, notifiquei ao Reverendo Padre Prior do Convento de Nossa 

Senhora do Monte do Carmo da cidade de São Luís do Maranhão, Frei António 

de Sá, para a declaração de uma censura papal, como também ao Padre 

Provincial Frei José de Lima, e o padre Prior, e mais religiosos do Convento do 

Pará, da qual dita notificação, o dito padre Prior Frei António e Sá, por si, e 

pelas entrepostas pessoas de seus constituintes apelou diante do Juiz dos 

Órfãos, Diogo Campelo de Andrade, para o Senhor Núncio e para a Santa Sé 

Apostólica. E o dito Juiz dos Órfãos lhe recebeu sua apelação, e de como 

assim o disse, perante as testemunhas abaixo assinadas, com as quais, o dito 
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Juiz assinou em São Luís no Convento do Carmo pelas oito horas do dia do 

mês de Outubro, onze, de mil e seiscentos e noventa e nove anos. //. 

Veríssimo Homem. //. Diogo Campelo de Andrade. //. Manuel da Silva do 

Carmo.//. António de Figueiredo Ferreira.  

 

Reconhecimento 

     Manuel Lopes de Sousa, Tabelião Público do Judicial e Notas nesta cidade 

de São Luís do Maranhão e seus termos, etc., certifico serem os sinais atrás 

postos ao pé da certidão, um do Escrivão do Eclesiástico, Veríssimo Homem, e 

outro do Juiz dos Órfãos, o Capitão Diogo Campelo de Andrada, e outro de  

Manuel da Silva de Castro, e outro de António de Figueiredo por lhos ver fazer 

à minha vista, e comutá-los-ei por reconhecidos, em fé do que me assino em 

público e raso de meus sinais costumados, de que uso, que tais são os que 

abaixo se vêm. Em São Luís, de Outubro, onze, de mil e seiscentos, noventa e 

nove anos. Em testemunho da verdade estava o sinal público. //. Reconhecido 

por mim Tabelião Manuel Lopes de Sousa. //. Grátis. 

     E logo em o dito dia, mês e ano atrás declarado, neste Convento de Santo 

António dos Capuchos da cidade de São Luís do Maranhão, nele tendo 

autuado a certidão atrás, em cumprimento do mandado do Padre Juiz 

Conservador se passou a Carta Citatória e Inibitória para o dito 

Reverendíssimo Bispo ser citado na forma que nela se manda, a qual é a que 

ao diante se segue. E eu, Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, 

o escrevi. //. 

Traslado da Carta Citatória e Inibitória 

     Frei Manuel de São Boaventura Pregador e Comissário das Missões e 

Conventos de Santo António dos Capuchos do Estado do Maranhão e Grão-

Pará, Juiz Conservador dos Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo 

da antiga Observância Regular desta cidade de São Luís do Maranhão, por 

nomeação, que em mim fizeram, e aceitação que fiz da tal conservatória em 

virtude das Bulas Pontifícias, etc.,  

     A todos os fieis cristãos, saúde e paz em Jesus Cristo, que de todos é o 

verdadeiro remédio e salvação, faço saber, que a mim me enviou a dizer o 

Reverendo Padre Prior, e mais religiosos de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo da Antiga Observância Regular, e se me queixaram do Reverendíssimo 

Bispo deste Estado D. Frei Timóteo do Sacramento os obrigava e maltratava 

com censuras e excomunhões, citando-os para a agravação delas, fazendo-
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lhes nesta forma força e violência, com o fundamento de dizer que eles 

estavam excomungados por um Breve de Nosso Santo Padre Clemente VIII 

em razão de recorrerem ao Juízo da Coroa, e se queixarem a ele dele  

Reverendíssimo Bispo, e às justiças seculares, em um agravo que 

entrepuseram para o dito juízo sobre forças e violências que fez em mandar ler 

uma pastoral à cidade do Pará, e mandar fechar a igreja deles, ditos religiosos, 

e que os obrigava nesta forma a desistir de seu direito, sendo-lhe este 

permitido conforme a opinião de todos os doutores, leis do Reino e 

Concordatas dos Pontífices, com os Reis Cristãos, em que declaram que os 

religiosos Regulares pudessem agravar para o Juízo da Coroa de Sua 

Majestade das forças e violências que os bispos e ordinários lhes fizessem, e 

com maior razão nas partes longínquas da Cúria Romana, donde se lhes 

impossibilita, e retarda o recurso. E que, por esta causa lhes proibia o dito 

Reverendíssimo Bispo, e os obrigava a com censuras a desistir de seu 

requerimento, fazendo nesta forma, injúria e privando-os do tal recurso, sendo 

a graça maior, por ser juiz incompetente sem jurisdição alguma sobre eles 

queixosos. E porque, como Juiz Conservador, em virtude dos Breves 

Pontifícios concedidos à dita Religião, sou obrigado a defendê-los e conservá-

los na sua posse, desforçá-los e livrá-los das injúrias que lhes fazem, portanto, 

requeiro ao dito Reverendo Bispo, como delegado do Pontífice, que sou 

Autoritate Apostolica, em virtude da santa obediência, que logo em três quartos 

de hora, que lhe assino, pelas três canónicas admoestações repartidas uma 

em cada quarto, desista da injúria, e força, que faz aos ditos religiosos, com 

pena de excomunhão, ipso facto incurrenda, e não desistindo dentro no dito 

termo, o hei logo por citado, chamado a meu juízo para o agravo de todas as 

censuras, sendo declarado por público excomungado, maldito da maldição de 

Deus, e de São Pedro, e São Paulo, e assim o hei por inibido, citado e 

chamado a meu juízo por esta pastoral para proceder contra ele na forma das 

Bulas Pontifícias, de que sou juiz Conservador.  

     Dada no Convento de Santo António desta cidade de São Luís do 

Maranhão, sob nosso sinal, e selo maior de nosso ofício, aos onze dias do mês 

de Outubro de mil e seiscentos e noventa e nove. E eu, Frei José das Neves, 

Procurador e Notário Apostólico o escrevi. //. Frei Manuel de São Boaventura 

Comissário. //. Estava o lugar do selo. 

     Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, certifico, e faço fé, que 

sendo em os onze dias do mês de Outubro deste presente ano, pelas nove 
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para as dez horas do dia pouco mais ou menos, fui à Sé Catedral desta cidade 

de São Luís do Maranhão, em companhia do Reverendo Padre Pregador e 

Comissário Juiz Conservador Frei Manuel de São Boaventura, e entrando na 

dia Sé, estando muita gente presente, diante de todos, em voz alta e inteligível 

li, e publiquei a Carta Citatória e Inibitória acima, que todos os que estavam 

presentes muito bem ouviram ler, e entenderam, sendo testemunhas, assim 

pessoas seculares, Manuel da Silva do Carmo e Tomas Teixeira, e outras mais 

pessoas do mesmo Estado, e muitos clérigos, que depois de lida a Citatória 

avançaram comigo para ma tirarem das mãos, e na forma dela chamei, e citei 

ao Reverendíssimo Bispo para o dito Juízo da Conservatória, declarando a 

causa da citação, e tempo nela cominado, que tudo bem se entendeu, e foi a 

notícia de todos, pela grande multidão de povo que se juntou, e houve ao dito 

Bispo com a dita diligência por citado, e chamado a este Juízo. E por assim 

passar na verdade, passei a presente aos onze dias do mês de Outubro de mil 

e seiscentos e noventa e nove. Frei José das Neves, Notário. //. 

Requerimento 

     E logo no dito dia, mês e ano acima declarado apareceu diante do Padre 

Juiz Conservador o Padre Prior do Convento de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo, e por ele foi dito que o Reverendíssimo Bispo não queria desistir de 

sua intenção, e que não fazendo caso da citação, que lhe fora feita do 

requerimento dele suplicante, não vindo a juízo, ou mandando por seu 

Procurador, antes procedendo às censuras, e declaratórias, mandando-as 

publicar nesta cidade, e declarando-os por excomungados, pedindo-lhe, e 

requerendo-lhe procedesse contra o Reverendíssimo Bispo, lançando-o do que 

com que (sic) podia vir, e requerer, e lhe mandasse passar anulatória das 

censuras e excomunhões, que tinha publicado, por serem contra Direito 

expresso, e ser juiz incompetente, e visto por ele seu requerimento, mandou 

fosse lançado do que podia alegar, e que se lhe fizessem os autos conclusos 

para proferir sentença na forma do requerimento. E eu, Frei José das Neves, 

Pregador e Notário Apostólico o escrevi. 

     E logo no dito dia, mês e ano pelas três da tarde fiz estes autos conclusos 

ao Reverendo Padre Pregador e Comissário, Juiz Conservador na forma do 

mandado acima para neles proferir sua sentença. E eu, Frei José das Neves 

Notário, o escrevi. //. Conclusos aos onze dias de Outubro de novecentos e 

nove. //. 

Sentença 
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In Nomine Domine 

     Visto como a requerimento do Reverendo Padre Prior, e mais religiosos do 

Convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo desta cidade, e da do Pará, 

se passou a Carta Citatória folhas (sic), que foi lida e publicada na Sé desta 

cidade, e chamado a meu Juízo da Conservatória dentro no turno que lhe foi 

assinado; e como não aparecesse, nem mandasse seu Procurador, foi lançado 

do que podia alegar; e visto o requerimento, que ao depois me foi feito, donde 

me constou ser público e notório nesta cidade ter procedido contra os ditos 

religiosos as censuras, e declarações absoluta, e violentamente, sem 

fundamento algum de Direito, porquanto a Bula de Clemente Oitavo, em que o 

Reverendíssimo Bispo se funda para a declaração das censuras falta em muito 

diferentes termos, e com outras pessoas, que são os religiosos Carmelitas 

Descalços, como o testifica o muito Reverendo Padre Frei João da Silveira nos 

seus Opúsculos, R. 9, g. 6 vº, appell. Frei António do Espírito Santo, de obligat. 

Relig. Sect. 5, §.6º, n. 776, que se deve entender a dita Bula quando os 

religiosos apelarem do seu prelado para o juízo secular nas suas correições 

fraternas, e não em outras matérias pertencentes a forças e violências, porque 

neste caso quis sempre e permitiu o Pontífice que se agravasse para o 

Príncipe, como senhor absoluto do seu Reino, de mais por ser a dita 

Clementina, e Bula penal, se não pode entender ultra eum casum, de quo 

loquitur, além de que o Reverendíssimo Bispo não tem jurisdição sobre eles, e 

ficam seus procedimentos nulos por serem feitos por juiz incompetente, sem 

fundamento nenhum de Direito, querendo-lhe por esta por forma proibir o 

recurso da Coroa que está concordado, com os Reis Católicos e Pontífices 

estabelecido, e praticado entre os reis cristãos, como afirmam os Doutores. 

Portanto, visto as ditas censuras e excomunhões declaradas serem nulas, e 

contra a forma da Bula, como se colhe dos Doutores citados, e serem postas 

sem jurisdição alguma, que o Reverendíssimo Bispo tenha sobre os ditos 

religiosos, lhe é nulo, e hei por anulado todas as censuras e declaratórias, 

como delegado do Sumo Pontífice, e mando a todos os fieis cristãos, com pena 

de excomunhão maior, ipso facto incurrenda, não evitem aos ditos religiosos 

celebrarem os ofícios divinos, nem os privem dos Ministérios e Exercícios da 

Igreja, e os comuniquem e falem com eles, dando-lhes toda a ajuda, e favor, 

sem atenderem às declaratórias do Reverendíssimo Bispo pelas nulidades que 

padecem, e serem passados contra o Direito Canónico e Bulas Pontifícias. E 

visto como o Reverendíssimo Bispo foi citado e chamado a meu juízo, e não 
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mandou a ele por seu procurador no termo que lhe foi assinado, 

desobedecendo e desprezando o meu juízo, antes teimosamente, sem 

fundamento algum de Direito, procedeu nas declaratórias e censuras, não 

querendo desistir das forças e violências. Portanto, julgo por nulas e de 

nenhum vigor, as declaratórias do Reverendo Bispo, e declaro serem passadas 

por juiz incompetente. E nesta forma se passasse Carta Anulatória das ditas 

declaratórias e excomunhões, e hei ao dito Reverendíssimo Bispo por incurso 

nas censuras dos desprezadores dos Breves Pontifícios, e o julgo, e declaro 

por público excomungado, maldito de maldição de Deus, de São Pedro e São 

Paulo, e dos Sagrados Apóstolos, e declaro contra ele o interdito ab ingressu 

Eclesiæ, e mando se passe Carta Anulatória das excomunhões e censuras, 

que tem declarado, e Carta Declaratória contra ele, e que ambas se publiquem 

nos lugares públicos desta cidade, e se fixarem nas portas das igrejas para que 

venha a notícia de todos. E da diligência e publicação se passará certidão nos 

autos para que a todo o tempo conste, sendo citado e chamado a este meu 

juízo da Conservatória para a agravação das mais censuras, e o condeno na 

execução dos autos. São Luís do Maranhão, em o Convento de Santo António, 

aos doze de Outubro de seiscentos e noventa e nove. //. Frei Manuel de São 

Boaventura, Juiz Conservador. 

     Aos doze dias do mês de Outubro de mil e seiscentos noventa e nove anos, 

me foram entregues estes autos com a sentença acima pelo Reverendo Padre 

Comissário Frei Manuel de São Boaventura, Juiz Conservador dos Religiosos 

de Nossa Senhora do Monte do Carmo desta cidade, o qual houve por 

publicada, e que se desse a ela cumprimento, passando-se as cartas na forma 

dela. E eu, Frei José das Neves, Notário Apostólico, o escrevi. 

Carta Anulatória Passada em Virtude da Sentença. 

     Frei Manuel de São Boaventura, Pregador e Comissário das Missões e 

Conventos de Santo António dos Capuchos do Estado do Maranhão e Grão-

Pará, Juiz Conservador dos Conventos da Sagrada Religião de Nossa Senhora 

do Monte do Carmo da Antiga Observância Regular, pela nomeação que em 

mim fizeram o Reverendo Prior e mais religiosos, em virtude dos Breves 

Pontifícios a eles concedidos para a erecção do Conservador e aceitação que 

fez, etc. A todos os fiéis cristãos, saúde e paz em Jesus Cristo, que é de todos 

o verdadeiro remédio e salvação, faço saber que eu mandei munir e citar ao 

Reverendíssimo Bispo deste Estado D. Frei Timóteo do Sacramento, por outra 

minha pastoral, como Juiz Conservador que sou dos ditos religiosos, para que 
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dentro em três quartos de hora desistisse da manifesta força e violência que 

fazia ao Prior e mais religiosos do dito Convento, obrigando-os e ao seu Vigário 

Provincial, Prior, e mais religiosos do Convento da Cidade do Pará, a 

desistirem do agravo que tinham intentado ao juízo da Coroa sobre lhe mandar 

fechar a sua igreja, com o pretexto de que nela estava enterrado o Doutor 

Mateus Dias da Costa, Ouvidor Geral que foi do Estado, e porque nestes 

termos, o dito Reverendíssimo Bispo procede absoluta e violentamente sem 

fundamento algum de Direito, porquanto a Bula do Pontífice Clemente Oitavo, 

em que se ele funda para a declaração das censuras, fala em muito diferentes 

termos, e com outras pessoas, que são os Religiosos Carmelitas Descalços, 

como o testifica o Padre Frei João da Silveira, nos seus Opúsculos R. 9, g. 6 v., 

appellat Frei António do Espírito Santo, de Obligat. Relig. Tract. 3, disp. 6, Sect. 

5, § 6, nº 776, e se deve entender a dita Bula, quando os ditos Religiosos 

apelaram do seu prelado para o juízo secular nas suas correcções fraternas, e 

não em outras matérias pertencentes a forçar e violentar, porque neste caso 

quis sempre o Pontífice que se agravasse para o Príncipe, como senhor 

absoluto do seu Reino. Além disso, por ser, a dita Clementina, penal, se não 

deve estender ultra cum casum, de quo loquitur, nem o Reverendíssimo Bispo 

tem jurisdição alguma sobre os ditos Religiosos, porque estes têm dois 

prelados com jurisdição sobre eles, e ficam por todas as vias seus 

procedimentos nulos por serem feitos por juiz incompetente sem fundamento 

do Direito, querendo-lhe por esta forma proibir o recurso da Coroa, que está 

concordado entre os Reis Católicos e Pontífices, estabelecido e praticado em 

os Reinos Cristãos, como afirmam os Doutores. Portanto, visto as ditas 

censuras serem nulas contra a forma e inteligência do Breve, e sem jurisdição 

alguma, que o Reverendíssimo Bispo tenha sobre os ditos Religiosos eu anulo, 

e hei por anuladas todas as censuras e declaratórias como delegado do Sumo 

Pontífice que sou, e mando a todos os fiéis cristãos, com pena de excomunhão 

maior, ipso facto incurrenda, não evitem aos ditos Religiosos celebrarem os 

ofícios divinos, nem o privem do Ministério e Exercício da Igreja, e os 

comuniquem e falem com eles, dando-lhes todas ajuda e favor, sem atenderem 

às declaratórias do Reverendíssimo Bispo pelas nulidades que padecem, e 

serem passadas contra a forma do Direito Canónico e Bulas Pontifícias. Dada 

neste Convento de Santo António de São Luís do Maranhão aos doze dias do 

mês de Outubro de mil e seiscentos e noventa e nove sob nosso sinal e selo 

maior de nosso ofício. E eu Frei José das Neves, Pregador e Notário 
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Apostólico, o escrevi. //. Frei Manuel de São Boaventura. //. Estava o lugar do 

selo. 

Certidão. 

     Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, certifico e faço saber, 

que sendo, em doze deste presente mês e ano acima declarado, fui ao adro do 

Convento de Nossa Senhora do Carmo desta Cidade, li e publiquei nele, diante 

de muitas testemunhas como foi Tomás Teixeira, o Capitão Francisco Borges 

Gregório de Andrade, e outras muitas pessoas, a pastoral atrás. E depois de 

publicada e lida sem contradição de pessoa alguma, a fixei e preguei na porta 

da igreja do mesmo Convento do Carmo, e os ditos Religiosos a aceitaram e 

houveram por bem, e ao depois vim à Rua do Convento de Santo António junto 

ao seu cruzeiro, a tornei a ler e a afixei nas portas do mesmo Convento, sendo 

também aceite pelo Guardião e mais religiosos, e diligência fiz em ambas as 

partes por serem duas do mesmo teor. Passa o referido na verdade pelo 

juramento que me foi dado. E eu, Frei José das Neves, Notário Apostólico, o 

escrevi. //. Frei José das Neves, Notário. 

Pastoral de Censuras contra o Reverendíssimo Bispo D. Frei Timóteo do 

Sacramento 

     Frei Manuel de São Boaventura, Pregador e Comissário das Missões e 

Conventos de Santo António dos Capuchos do Estado do Maranhão e Grão-

Pará, Juiz Conservador dos Conventos da Sagrada Religião de Nossa Senhora 

do Monte do Carmo da Antiga Observância Regular, pela nomeação que em 

mim fizeram pelos Breves Pontifícios e aceitação que fiz, etc. A todos os fiéis 

cristãos, saúde e paz em Jesus Cristo, que de todos é verdadeiro remédio e 

salvação, faço saber, que eu mandei munir ao Reverendíssimo Bispo deste 

Estado, Dom Frei Timóteo do Sacramento, citá-lo e ajuizá-lo a meu juízo, como 

Juiz Conservador que sou dos ditos Religiosos, para que desistissem dentro 

em três quartos de hora das forças e violências que fazia aos ditos religiosos, 

em declarar contra eles as censuras da Bula do Pontífice Clemente Oitavo, 

declarando-os por excomungados injusta e ex-abruptamente, e sem jurisdição 

alguma, como já declarei em outra pastoral anulatória minha, passada a 

instância dos ditos Religiosos, onde se expuseram os fundamentos do Direito e 

autores que na matéria falavam ex professo, e porque me representaram que o 

Reverendíssimo Bispo não quis desistir da sua teima mal fundada, querendo 

por esta forma fazer injúria aos ditos Religiosos e negar-lhes o recurso do 

Direito, digo, natural do Direito divino e humano, não fazendo caso da munição 
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e citação que lhe mandei fazer antes, procedendo ex abruptamente ad ulteriora 

sem jurisdição, incompetentemente. Portanto, vista a sua inobediência, como 

Juíz delegado que sou pela autoridade de Deus, de São Pedro e São Paulo, e 

dos Sagrados Apóstolos, e o aparto desde logo da comunicação dos fiéis 

cristãos com interdito ab ingressu Ecclesiae, e o cito e clamo, e o hei por citado 

e chamado a meu juízo para agravação das mais censuras eclesiásticas, e hei 

por anulado todos os seus procedimentos que tem feito contra os ditos 

Religiosos, e por tais foram já julgados por mim por outra minha pastoral, que 

foi lida e publicada. E, para que venha à notícia de todos, mandei passar a 

presente. Dada neste Convento de Santo António de São Luís do Maranhão 

aos doze do mês de Outubro de mil e seiscentos e noventa e nove. /. E eu, Frei 

José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, o escrevi. Frei Manuel de São 

Boaventura. //. Estava o lugar do selo. 

Certidão 

     Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, certifico e faço fé, que 

li e publiquei a declaratória acima, diante de muitas testemunhas, como foi o 

Capitão Francisco Borges, Tomas Teixeira, Gregório de Andrade, Francisco de 

Andrade, e muitas mais pessoas, e houve diante das testemunhas ao dito 

Reverendíssimo Bispo por citado para a agravação das mais censuras. E por 

passar assim na verdade, passei a presente. Em São Luís do Maranhão no 

Convento de Santo António aos doze dias do mês de Outubro de mil e 

seiscentos e noventa e nove. //. Frei José das Neves, Notário Apostólico, o 

escrevi. 

Requerimento 

     Aos catorze dias do mês de Outubro de mil e seiscentos e noventa e nove 

neste Convento de Santo António dos Capuchos apareceu nele o Reverendo 

Padre Prior do Convento de Nossa Senhora do Carmo Frei António de Sá, e 

por ele foi dito, e requerido, diante de mim, Notário, ao Muito Reverendo Padre 

Comissário Frei Manuel de São Boaventura, Juiz Conservador da dita Ordem, 

que era passado o termo de Direito, que se tinha assinado ao Reverendíssimo 

Bispo deste Estado para desistir da força e violência, e das vexações que lhes 

fazia a ele, e ao seu convento e religiosos dele, e visto estar julgado por 

excomungado, e por tal declarado, e ser rebelde, e não obedecer a este juízo, 

lhe mandasse passar contra ele carta de interdito local e pessoal, e de 

ambulatório, para que, donde quer que ele for, ou estiver pessoalmente, se não 

possam celebrar os ofícios divinos, por ser público excomungado, e como tal já 
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julgado, e apartado da comunicação da Igreja e dos fieis cristãos. E eu, Frei 

José das Neves, Pregado e Notário Apostólico, que escrevi o dito 

requerimento, me mandou o dito Reverendo Juiz Conservador fizesse os autos 

conclusos para deferir. //. 

     E feito o dito Requerimento fiz os autos conclusos ao Reverendo Juiz 

Conservador na forma do seu mandato. E eu, Frei José das Neves, Pregador e 

Notário Apostólico que o escrevi.//.Conclusos em catorze de Outubro de mil e 

seiscentos noventa e nove anos. 

Despacho 

     Vista a contumária do Reverendíssimo Bispo deste Estado Dom Frei 

Timóteo do Sacramento, em não pedir absolvição das censuras em que está 

incurso e declarado, antes desprezando as minhas censuras, e continuar com 

os seus nulos e mal ordenados procedimentos, deferindo ao Requerimento do 

Reverendo Padre Prior, e mais Religiosos, mando se passe carta contra o 

Reverendíssimo Bispo de interdito pessoal, local e de ambulatório em forma, e 

que o Padre Notário a leia e declare pelos lugares públicos desta cidade, e a 

fixe nas portas das igrejas para que venha à notícia dos fiéis cristãos. Em o 

Convento de Santo António, aos catorze dias do mês de Outubro de mil e 

seiscentos noventa e nove. //. Frei Manuel de São Boaventura, Juiz 

Conservador .// 

Testemunho 

     Aos catorze dias do mês de Outubro do dito ano, me foram dados estes 

autos neste Convento de Santo António pelo Reverendo padre Juiz 

Conservador, com o despacho acima escrito, e mandou se cumprisse, como 

nele se contém. E logo dei cumprimento a ele, passando a carta na forma do 

estilo. Eu, Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, o escrevi. //. 

 

Carta de Interdito Local, Pessoal e Ambulatório Contra o Reverendíssimo Bispo 

do Estado do Maranhão, D. Frei Timóteo do Sacramento 

     Frei Manuel de São Boaventura, Pregador e Comissário das Missões e 

Conventos de santo António dos Capuchos deste Estado do Maranhão e Grão-

Pará, Juiz Conservador dos Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo 

da Antiga Observância Regular, etc. A todos os fieis cristãos, saúde e paz em 

Jesus Cristo, que de todos é verdadeiro remédio, e salvação, faço saber, que 

por outra minha pastoral passada em virtude da minha sentença foi o 

Reverendíssimo Bispo deste Estado, Dom Frei Timóteo do Sacramento, 
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declarado por público excomungado maldito da maldição de Deus, de São 

Pedro e de São Paulo, e dos Sagrados Apóstolos, e lhe pus o Interdictu ab 

ingressu Eclesiæ, por não querer desistir das vexações que fazia com suas mal 

ordenadas censuras, e nulos procedimentos contra os religiosos do Convento 

de Nossa Senhora do Monte do Carmo desta cidade, de que sou Juiz 

Conservador, desobedecendo o Reverendíssimo Bispo à citação que lhe foi 

feita para meu juízo, sendo público desprezador dos Breves Pontifícios, que me 

dão jurisdição para livrar os ditos religiosos das injúrias e vexações que lhes 

foram feitas por qualquer pessoa, assim eclesiástica como secular de qualquer 

estado ou proeminência que seja, assinando-lhe para a dita desistência termo 

peremptório e canónico. E vindo-me a notícia, por requerimento dos ditos 

Reverendos Padres, que o dito Reverendíssimo Bispo não desistia, antes, mal 

intencionado, teimoso e rebelde, desprezando as minhas censuras, procedia 

contra os Reverendos Padres, e contra mim, não tendo jurisdição alguma para 

o fazer, como é resolução certa de muitos e gravíssimos Doutores, que a 

autorizam com Bulas e Breves Pontifícios, e como na pastoral de excomunhão 

lida e declarada em virtude da minha sentença fixada na porta da Igreja do 

Carmo, e na deste Convento de Santo António, o citava e chamava para a 

agravação das mais censuras eclesiásticas, e passado o tempo canónico, não 

acudiu a pedir absolvição da excomunhão em que tinha incorrido. Portanto, o 

declaro por incurso no Interdito Local, Pessoal e de Ambulatório para onde 

quer que for, ou estiver pessoalmente, se não possa celebrar os Ofícios 

Divinos por ser público excomungado, e apartado da comunicação da igreja e 

dos fiéis cristãos. E mando aos mesmos, com pena de excomunhão maior ipso 

facto incurrenda o conheçam por tal, e o não comuniquem, porque fazendo o 

contrário, logo no mesmo instante os hei por incursos e declarados lata 

sententia. E para que venha à notícia de todos, e não possam alegar 

ignorância em todo o tempo, mandei passar a presente para ser lida e 

publicada nos lugares públicos desta cidade, e fixada nas portas das igrejas, e 

a mesma pena de excomunhão maior impondo a quem a avulsar e tirar das 

ditas portas. Dada nesta cidade de São Luís do Maranhão no Convento de 

Santo António, aos catorze dias do mês de Outubro do ano do nascimento de 

Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos noventa e nove anos, sob 

nosso sinal e selo maior de nosso ofício. E eu, Frei José das Neves, Pregador 

e Notário Apostólico, que o escrevi. //. Frei Manuel de São Boaventura, Juiz 

Conservador. //. Estava o selo. //. 
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Certidão 

     Frei José das Neves, Pregador, e Notário Apostólico, certifico, e faço fé, que 

em catorze dias do mês de Outubro deste presente ano de mil e seiscentos 

noventa e nove anos, fui aos lugares públicos desta cidade com a pastoral 

acima, e fixei duas de neles a li, e publiquei em voz alta e inteligível diante de 

muitas pessoas que presentes estavam à publicação dela, e depois de lida e 

publicada fixei duas de um teor, uma na porta do Convento do Carmo, outra na 

porta do Convento de Santo António desta cidade. Passa o referido na verdade 

pelo juramento que me foi dado. //. Frei José das Neves, Notário Apostólico. //. 

Testemunho 

     Aos quinze dias do mês de Outubro de mil e seiscentos noventa e nove me 

foi dada a petição ao diante, por parte do Reverendo Padre Prior de Nossa 

Senhora do Carmo, e de seus religiosos para que ajuntasse a estes autos na 

forma do despacho do Reverendo Padre Conservador, e a juntei, que é a que 

ao diante se segue. E eu, Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico 

que o observei. //. 

Petição 

        Dizem o Prior e mais Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo 

desta cidade que, a seu requerimento, pelo Juízo da Conservatória se passou 

uma Carta Citatória para ser citado e chamado a este Juízo o Reverendíssimo 

Bispo deste Estado na força, violência e injúria que lhes faz em proceder contra 

eles sem fundamento de Direito, e com efeito se passou a dita Carta Citatória, 

em forma, e foi publicada pelo Padre Notário Frei José das Neves dentro da Sé 

Catedral desta cidade, aonde estavam presentes o Vigário Geral, o Padre José 

Gonçalves Goularte, e o Padre Vigário André Lopes Coelho, aos quais citou o 

dito padre Notário em nome do Reverendíssimo Bispo, e os chamou a este 

Juízo da Conservatória. E porque lhes é necessário certidão em como a 

citação se fez nas pessoas dos dois nomeados em razão de não estar o 

Reverendíssimo Bispo na dita Sé, sendo horas de missa da terça, e em um 

domingo.//. Pede a Vossa Paternidade Senhor Juiz Comissário lhes faça mercê 

mandar ao Reverendíssimo Padre Notário lhes passe a dita certidão, e que 

esta se junte aos autos para em todo o tempo constar a forma da dita citação. 

E receberá mercê. //. 

Despacho 

     O Irmão Frei José das Neves, Nosso Notário Apostólico passe a certidão na 

forma que se pede, e a junte aos autos. Santo António, em treze de Outubro e 
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seiscentos noventa e nove.//. Frei Manuel de São Boaventura, Juiz 

conservador. //. 

Certidão 

     Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, certifico e faço fé em 

como eu fui à Sé Catedral desta cidade em companhia do Irmão Comissário e 

Juiz Conservador, em domingo passado, que se contaram onze deste mês de 

de Outubro pelas nove para as dez do dia. E na dita igreja li uma Carta 

Citatória passada a instância dos Reverendos Padres suplicantes, estando 

muita gente presente que a ouviu ler e declarar, na qual se citava, e chama ao 

Juízo da Conservatória o Reverendíssimo Bispo deste Estado. E por não estar 

presente citei e chamei ao seu Vigário Geral o Padre José Gonçalves Golarte, 

e ao Vigário da igreja, o Padre André Lopes Coelho, em nome do 

Reverendíssimo Bispo, a qual citação eles muito bem entenderam, e estiveram 

presentes à publicação da Carta Citatória. Passa o conteúdo na verdade pelo 

juramento que tomei. Em o Convento de Santo António de São Luís do 

Maranhão, em treze de Outubro de seiscentos e noventa e nove. // Frei José 

das Neves, Notário. //. 

Requerimento 

     Aos vinte e três dias do mês de Outubro deste presente ano de mil e 

seiscentos noventa e nove anos, nesta cidade de São Luís do Maranhão, no 

Convento de Santo António, perante o Reverendo Padre Frei Manuel de São 

Boaventura, Juiz Conservador do Convento de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo, pareceu presente o Reverendo Prior do dito convento, e por ele foi dito, 

e requerido ao dito Reverendo Juiz Conservador que, a seu requerimento e dos 

seus religiosos tinha Sua Paternidade interditado ao Reverendíssimo Bispo 

deste Estado por não querer desistir das mal ordenadas e incompetentes 

censuras que tinha fabricado contra ele Prior e seus religiosos, antes, 

obstinado e contumaz, ia com elas por diante, desobedecendo e desprezando 

as que Sua Paternidade tinha contra ele declarado pelos Breves Pontifícios, e 

lhe pedia procedesse contra ele Reverendíssimo Bispo por diante na 

agravação das mais censuras de participantes para que estava citado. E 

ouvido pelo dito Reverendo Padre Juiz Conservador seu requerimento mandou, 

a mim Notário, lhe escrevesse nos autos, e com ele lhos fizesse conclusos 

para deferir como fosse justiça. E eu, Frei José das Neves, Pregador, e Notário 

Apostólico, que o escrevi. //.  

Testemunho 
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     Aos vinte e três do mês de Outubro de mil e seiscentos noventa e nove 

anos fiz estes autos conclusos ao dito Reverendo Padre Juiz Conservador, e 

eu Frei José das Neves, Notário, que o escrevi. //. 

   Conclusos, em os vinte e três de Outubro de mil e seiscentos noventa e nove. 

Despacho 

     Passe carta de participantes contra o Reverendíssimo Bispo deste Bispado 

do Maranhão, D. Frei Timóteo do Sacramento, vista a sua contumácia, que dos 

autos consta. São Luís, vinte e três de Outubro de seiscentos noventa e nove. 

//. Frei Manuel de São Boaventura, Juiz Conservador. //. 

Testemunho 

     Foi publicado o despacho acima do Reverendo Padre Juiz Conservador, e 

mandou se cumprisse, como se continha, e se desse a sua execução. E eu. 

Frei José das Neves, Notário, o escrevi. // 

 

Pastoral de Participantes Passada nesta Conservatória contra o 

Reverendíssimo Bispo deste Estado, D. Frei Timóteo do Sacramento 

     Frei Manuel de São Boaventura, Pregador e Comissário das Missões e 

Conventos deste Estado do Maranhão e Grão-Pará, pertencente à Província de 

Santo António dos Capuchos, Juíz Conservador do Convento de Nossa 

Senhora do Monte do Carmo da antiga Observância Regular sito nesta Cidade, 

etc, a todos os fiéis cristãos saúde e paz em Jesus Cristo, que é de todos 

verdadeiro remédio e salvação, faço saber que por outra minha Pastoral foi 

declarado por público excomungado o Reverendíssimo Bispo deste Estado 

Dom Frei Timóteo do Sacramento em razão de não querer desistir das forças, 

violências e injúrias que faz ao Prior e mais Religiosos Carmelitas, e na mesma 

ocasião em que foi declarado por meu mandado, mandei passar uma 

anulatória das excomunhões e censuras que contra mim e os ditos Religiosos 

havia publicado, e sendo-me presente que sem embargo de meu procedimento 

jurídico contra ele insistiu teimosamente com maior censura, desprezando as 

minhas com o falso pretexto de dizer que não posso ser juiz conservador por 

ser professo em religião regular, sendo este seu pretexto contra toda a opinião 

e torrente dos Doutores, porque todos afirmam que conforme os Breves 

Pontifícios os Religiosos constituídos em dignidade eclesiástica, ainda que a 

sua profissão e regra seja mendicante, podem ser juízes conservadores e sem 

questão nas causas espirituais, como esta de que se trata, porquanto é tratada 

sobre jurisdição que o Reverendíssimo Bispo quis ter nos ditos Religiosos para 
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os excomungar, sendo estes isentos de Ordinário por Breves Pontifícios e 

resoluções de muitos e graves autores que assim o afirmam sem questão, em 

cujos termos posso usar da jurisdição de juiz conservador sem embargo da 

frívola dúvida, que por parte do Reverendíssimo Bispo se ostenta. E da mesma 

qualidade é a segunda de dizer que me não conhece por juiz conservador em 

razão de não ser feito em Sínodo, porquanto esta não tem entidade alguma em 

razão de que os conservadores sinodais se não praticam nem nunca 

praticaram nos Reinos de Portugal e Castela, nem neles foi recebida esta 

disposição, e o uso e estilo trivial foi sempre que as Religiões e Conventos 

pudessem sempre que lhes fosse necessário eleger conservadores, como é 

opinião de gravíssimos Doutores, nem estes eleitos são obrigados dentro em 

um mês a apresentarem-se perante o Ordinário, e caso negado que o foram 

satisfez, apresentando-me pessoalmente na Sé Catedral desta Cidade, aonde 

fui pessoalmente e manifestei aos Reverendos Vigário geral, o Padre José 

Gonçalves Gularte, e o Padre André Lopes Belo, vigário da mesma Sé, diante 

de todo o povo que presente estava, que eu era Juíz Conservador por eleição e 

nomeação que em mim haviam feito o Prior e mais Religiosos do Convento de 

Nossa Senhora do Monte do Carmo desta Cidade, com que ficam as dúvidas 

que por parte do Reverendíssimo Bispo se formam contra a minha jurisdição 

convencidas, e tendo firmado minha jurisdição em Direito, e por assim ser, e 

não obedecer o Reverendíssimo Bispo, procedi contra ele para o Interdito 

Pessoal local e de ambulatório, de que também não por caso desprezando as 

censuras da Igreja, sendo que estas se deviam temer, e com maior razão por 

um prelado que tem obrigação de dar exemplo paternal às suas ovelhas, para 

que estas se não atrevam a fazer pouco caso das censuras, imitando-o a ele, 

seguindo-se disto um grave dano às almas às quais lhe corre por obrigação pôr 

no caminho da salvação, e de outra sorte não obra como bom Pastor. E porque  

o Interdito lhe foi posto e declarado há mais de oito dias, estando o dito 

Reverendíssimo Bispo contumaz e teimoso, aconselhando aos seus clérigos e 

intimidando as suas ovelhas para que me não obedeçam, e considerando eu 

todos estes danos, e os que se podem seguir daqui por diante, mando a todos 

os fiéis cristãos  de qualquer qualidade ou por eminência que sejam, tenham 

por entendido que o Reverendíssimo Bispo é público excomungado, maldito da 

maldição de Deus Nosso Senhor e dos Sagrados Apóstolos São Pedro e São 

Paulo, e que está apartado da Igreja, como membro podre dela, com Interdito 

Local Pessoal e de ambulatório, e mando a todos os fiéis cristãos sob pena de 
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excomunhão maior ipso facto incurrenda lhe não dêem fogo nem pouso, nem 

conversem com ele, porquanto esta minha Pastoral o ponho e declaro de 

participantes, e qualquer pessoa de qualquer Estado, condição e dignidade que 

seja que o contrário fizer, o hei logo no mesmo instante por público 

excomungado, maldito  da maldição de Deus e de São Pedro e São Paulo, 

seus sagrados Apóstolos, com absolvição reservada à Sé Apostólica, de quem 

sou delegado, e para que venha à notícia de todos, mandei passar a presente 

por meu despacho dado nos autos dos procedimentos e sob pena da mesma 

pena mando que depois de lida esta Pastoral pelos lugares públicos desta 

cidade, e fixada nas portas dela, se não abuse nem tire do lugar aonde se fixar. 

Dada neste Convento de Santo António nesta Cidade de São Luís do 

Maranhão sob nosso sinal e selo maior do nosso ofício aos vinte e quatro dias 

do mês de Outubro de mil e seiscentos e noventa e nove anos. E eu, frei José 

das Neves, Pregador e Notário Apostólico, que o escrevi. // Frei Manuel de São 

Boaventura, Juíz Conservador. Estava o selo. 

 

Certidão 

     Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, certifico e faço fé que 

eu li e publiquei a Pastoral de Participantes acima em vinte e quatro do mês de 

Outubro deste presente ano de mil e seiscentos noventa e nove anos diante de 

muitas pessoas pelas ruas públicas desta Cidade, e depois de lida e publicada 

as fixei nas portas das igrejas delas, a saber nesta na de Santo António, e na 

de Nossa Senhora do Monte do Carmo. Passa o referido na verdade pelo 

juramento que me foi dado.// Frei José das Neves, Notário Apostólico. 

 

     Carta para ser citado o Reverendíssimo Bispo deste Estado D. Frei Timóteo 

do Sacramento ou o seu Reverendo Vigário Geral, o Padre José Gonçalves 

Gularte. 

     Frei Manuel de São Boaventura, Pregador e Comissário das Missões e 

Conventos de Santo António dos Capuchos neste Estado do Maranhão e Grão-

Pará, Juíz Conservador do Convento e Religiosos de Nossa Senhora do Monte 

do Carmo da antiga regular, digo, observância regular desta Cidade, etc. A 

todos os fiéis cristãos saúde e paz em Jesus Cristo Nosso Senhor, que é de 

todos verdadeiro remédio e salvação, a todos os Corregedores, Provedores, 

Juízes, Vigários gerais, e da Vara, Notários Apostólicos, e a todos em geral, e 

especialmente diante de quem esta minha carta citatória for apresentada, e o 
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cumprimento dela se pedir, faço saber que diante de mim na minha 

Conservatória se tem processado uns autos das censuras a requerimento do 

Prior e mais Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo desta Cidade 

contra o Reverendíssimo Bispo deste Estado D. Frei Timóteo do Sacramento, 

aonde está o dito Reverendíssimo Senhor declarado, por sentença minha, por 

excomungado in curso nas excomunhões declaradas nos Breves Pontifícios a 

favor dos ditos Religiosos sobre a isenção que lhes é concedida do ordinário, e 

se tem nos ditos autos julgado contra o dito Reverendíssimo Bispo por sua 

rebeldia e contumácia o Interdito Local Pessoal e de ambulatório, e finalmente 

posto de participantes e declarado por tal por Pastorais lidas e publicadas 

nesta Cidade e fixadas nas portas das igrejas dela, e como por parte do 

Reverendíssimo Bispo e de seu Vigário geral se fulminassem censuras contra 

os ditos Religiosos, e contra mim, a respeito da minha jurisdição, o que sendo 

presente ao Ouvidor Geral desta Cidade o Doutor José Botelho de Sequeira 

me passou carta em nome de El Rei Nosso Senhor em que me rogava 

quisesse levantar as minhas censuras quoad reincidentiam enquanto se 

determinava por arbítrios por mandado de Sua Majestade na Corte e Cidade de 

Lisboa aonde as havia de remeter na forma em que lhe era encomendado no 

capítulo vinte e um de seu Regimento, no que eu logo convim e não pus dúvida 

alguma, como consta da minha resposta dada nas costas da dita carta, e 

sendo passada outra semelhante ao Reverendíssimo Senhor Bispo não quis 

consentir, como constou ao Doutor Ouvidor Geral, por sua resposta. E porque 

nestes termos conforme o Sagrado Concílio Tridentino sess. 14 de Reformat 

Cap. 6, havendo dúvida e contenda sobre jurisdição entre Conservador e 

Bispo, são obrigados a nomearem juízes árbitros, que decidam a dita contenda, 

e por ser este o estilo observado no Reino de Portugal, como afirma Mendes a 

Castro in praxi 2 lº 2 cap. 3 nº 28, conformando-me com o mandato do Concílio, 

e observando em tudo a prática do Reino, por esta nomeio por árbitros da 

minha parte, em primeiro lugar ao Doutor Manuel da Costa de Almeida, Lente 

de Prima Jubilado nos Sagrados Cânones e Desembargador do Paço, em 

segundo lugar ao Doutor Sebastião Monteiro da Vide, Desembargador da 

Relação Eclesiástica do Eminentíssimo Senhor Metropolitano Arcebispo de 

Lisboa, e em terceiro lugar ao Doutor Manuel da Costa de Oliveira, 

Desembargador da mesma Relação e Prior da Igreja de São Cristóvão, para 

que qualquer dos ditos Doutores possa da minha parte determinar se procedi 

com jurisdição contra o Reverendíssimo Senhor Bispo nas censuras que contra 
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ele declarei e publiquei, e por esta ser a forma dada pelo Sagrado Concílio em 

semelhantes contendas, portanto por esta cito e chamo e noticio ao 

Reverendíssimo Senhor Bispo deste Estado Dom Frei Timóteo do Sacramento 

para que lhe seja presente em como remeto a Sua Majestade que Deus guarde 

os autos das minhas censuras para que o dito Senhor como protector do 

Sagrado Concílio e na forma que neste se lhe encomenda na sess. 25 De 

Reformat. Cap. 20.161 Ad Pietatem etc, mande  o dito Senhor pelos juízes 

Árbitros determinar as ditas censuras, e se procedi com jurisdição, se observei 

e guardei os Breves Pontifícios, e se procedi na forma judiciária. E para que o 

Reverendíssimo Senhor Bispo não diga em tempo algum (que) não teve notícia 

em como eu remetia os ditos autos a Sua Majestade, portanto o hei por citado, 

chamado, e  noticiado em como neste primeiro navio que está de partida para o 

Reino os remeto, aonde também o Reverendíssimo Senhor Bispo poderá 

mandar os seus para que com Árbitros da sua parte  nomeados se julguem uns 

e outros, e a validade de umas e outras censuras, e jurisdições, e mando ao 

Notário o Padre pregador Frei José das Neves que em virtude desta carta faça 

a dita citação na pessoa do Reverendíssimo Senhor Bispo ou na de seu Vigário 

geral declarando-lhe e noticiando-lhe a forma dela, de que passará certidão ao 

pé desta carta para ser remetida com os ditos autos. Dada nesta Cidade de 

São Luís do Maranhão aos doze do mês de Dezembro de mil e seiscentos e 

noventa e nove anos.// Frei Manuel de São Boaventura, Juíz Conservador. 

Estava o selo. 

 

     Frei José das Neves, Pregador e Notário Apostólico, certifico e faço fé que 

em doze do mês de Dezembro fui a casa do Reverendo Vigário geral Padre 

José Gonçalves Gularte, estando em audiência pública, e lhe li a carta citatória 

atrás de verbo adverbum diante de várias pessoas, que presentes estavam, e 

por assim passar na verdade passei esta em fé de que me assino doze de 

Dezembro de mil e seiscentos e noventa e nove anos. // Frei José das Neves, 

Notário Apostólico. 

 

     Citação que se fez por parte do Reverendo Vigário geral José Gonçalves 

Gularte em o meio de uma rua ao Juíz Conservador o Reverendo Padre 

Comissário Frei Manuel de São Boaventura. 

     Ordeno ao Escrivão deste Juízo cite ao Padre Frei Manuel de São 

Boaventura, Conservador dos frades carmelitas, para seguimento da causa e 
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censuras fulminadas pelo Senhor Bispo para a Santa Sé Apostólica ou seu 

Legado neste Reino, adonde se hão-de determinar, visto ele dito Padre sem 

jurisdição alguma se introduzir conservador, como para tudo o mais, que para 

bem da dita causa for necessário, ficando as censuras em seu vigor até a 

determinação da dita causa. São Luís do Maranhão, catorze de Dezembro de 

mil e seiscentos e noventa e nove.// José Gonçalves Gularte. 

 

     Manuel Lopes de Sousa, Tabelião público do judicial e notas nesta Cidade 

de São Luís do Maranhão, e seus termos, etc, certifico ser a letra e sinal acima 

posto ao pé da ordem do Vigário geral do Estado o Padre José Gonçalves 

Gularte, por lhe ter visto outros muitos pelo mesmo teor e forma, e como tal o 

hei por reconhecido em fé de que me assino em público e raso de meus sinais 

costumados, de que uso, que tais são os que abaixo se vêem. Em São Luís de 

Maranhão de Dezembro catorze de mil e seiscentos noventa e nove.//. Em 

testemunho de verdade estava o sinal público.// reconhecido por mim, Tabelião 

Manuel Lopes de Sousa.//grátis. 

 

     Petição que se fez ao Doutor Ouvidor Geral para mandar passar por 

certidão de como mandou passar cartas assim ao Reverendíssimo Bispo como 

ao Reverendo Padre Frei Manuel de São Boaventura, como Juíz Conservador 

dos Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo para efeito de 

levantarem as censuras quoad reincidentiam e nomearem Juízes Árbitros. 

 

Petição 

     Dizem o Prior e mais Religiosos do Convento de Nossa Senhora do Monte 

do Carmo desta Cidade que eles têm por notícia que para quitação das 

censuras que o seu conservador, o Padre Frei Manuel de São Boaventura, e o 

Reverendíssimo Bispo deste Estado fulminaram um contra o outro sobre a 

isenção deles suplicantes, passou Vossa Mercê em nome de El Rei Nosso 

Senhor cartas a um e a outro para levantarem as censuras quoad reincidentiam 

e nomearem juízes árbitros na forma do Sagrado Concílio Tridentino, e prática 

do Reino, as quais cartas sendo entregues a um e a outro pelo escrivão da 

Coroa, deram suas respostas, e porque estas se lhe são necessárias para 

requerimentos que tem diante de Sua Majestade, pedem a Vossa Mercê lhes 

faça mercê mandar ao escrivão da Ouvidoria, em cujo poder devem estar as 
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cartas, e respostas, lhes passe por certidão e lhas entregue para seus 

requerimentos. E receberão mercê. 

     Passe, Maranhão, catorze de Novembro de noventa e nove, // Botelho. 

  

Certidão. 

     Agostinho de Andrade Betancor, Escrivão da Ouvidoria geral, correição e 

Coroa nesta Cidade de São Luís do Maranhão e seus distritos, etc, certifico 

que, provendo o Cartório da Ouvidoria geral e mais anexos e Coroa, neles 

achei os documentos requeridos pelos suplicantes em sua petição, 

exceptuando o precatório que por parte do Ouvidor Geral e Juíz da Coroa o 

Doutor José Botelho de Sequeira, se havia remetido ao Ilustríssimo Bispo, 

porquanto o deixou ficar em seu poder, e satisfez somente com a resposta, 

como tudo claramente se verá dos traslados que ao diante vão seguintes. 

 

     Traslado do Precatório que se remeteu ao Reverendo Padre Frei Manuel de 

São Boaventura, Religioso Capucho e Juíz Conservador dos Religiosos de 

Nossa Senhora do Monte do Carmo e Comissário de sua Religião Capucha 

deste Estado do Maranhão. 

     Ao Muito Reverendo Padre Frei Manuel de São Boaventura, Comissário da 

Religião Capucha deste Estado do Maranhão e Juíz Conservador da Religião 

dos Carmelitas Calçados, etc, o Doutor José Botelho de Sequeira do 

Desembargo de El Rei Nosso Senhor e seu Ouvidor e auditor geral da Gente 

da Guerra com Alçada no Cível e Crime, Chanceler, Juíz das Justiticações e 

dos Feitos de Sua Real Coroa e Fazenda, Provedor-mór dela e dos Defuntos e 

Ausentes, Corregedor, e Provedor das Comarca, Capelas e Residos, tudo pelo 

dito Senhor nesta Cidade de São Luís do Maranhão e seus Distritos, etc. Faço 

saber a Vossa Paternidade que este Povo se vê perturbado com as contendas 

que há entre Vossa Paternidade, como Conservador dos Religiosos Carmelitas 

Calçados, e o Ilustríssimo Bispo deste Estado, sobre a declaração que o dito 

Prelado mandou fazer na Igreja dos ditos Religiosos da Cidade de Belém do 

Grão-Pará, para que nela se não celebrassem os ofícios divinos, com o 

pretexto de que nela estava sepultado o corpo do Doutor Mateus Dias da 

Costa, ligado em censuras, e assim mais sobre a posse que Vossa 

Paternidade tomou de Juiz Conservador, e outras mais questões que sobre 

esta matéria se têm levantado, sobre o que tem havido algumas 

desinquietações, o que tudo é presente a Vossa Paternidade e notório a este 
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Povo, de que tem resultado proceder-se com censuras de uma e outra parte, o 

que redunda tudo em dano do dito Povo, o qual se vê perturbado com tantas 

censuras impostas por uma e outra parte, sem saber o como se há-de haver 

por estes, se compor de muita gente insciente do Direito e também pela 

variedade das opiniões, e porque a censura justa ou injusta sempre se deve 

temer, e vivendo os homens nesta perplexidade, pode causar-lhe muito 

prejuízo às suas consciências, e ainda à vida temporal pelos perigos que daqui 

podem resultar, como há pouco tempo se viu. E porque nestes termos por bem 

da paz, conforme o Direito, se devem tomar árbitros de uma e outra parte que 

determinem estas questões conforme dispõe o Concílio Tridentino, de 

Reformat sess. 14, cap. 5, e se houver discórdia entre Vossa Paternidade e o 

dito Prelado, devem recorrer a El Rei Nosso Senhor para que, como protector 

do Concílio Tridentino em seus Reinos, faça nomeação dos ditos árbitros, e 

enquanto se deciderm as ditas questões se deve suspender e parar com as 

censuras até final determinação, como explica Manuel Mendes do Carmo na 

sua Pratica Portuguesa, 2ª parte, livro segundo, cap. 3º, n. 28, à vista do que 

mandei passar o presente Precatório para Vossa Paternidade. Pelo qual lhe 

requeiro da parte de Deus e de Sua Majestade e da minha e de todo este Povo 

lhe peço por mercê, e por bem das almas, seja servido mandar tomar pela sua 

parte árbitro ou recorrer a El Rei Nosso Senhor, pedindo a nomeação dele. E 

no entanto mando parar e suspender as censuras da sua parte, o que assim 

espero da pessoa de Vossa Paternidade, não falte ao que lhe peço, obrando 

em tudo como tão bom filho de São Francisco e tão observante de sua Regra, 

de quem se espera todo o bom exemplo, considerando também que nesta terra 

há muitos gentios reduzidos à fé de pouco tempo, e por esses sertões há ainda 

muitos por reduzir, o que estas coisas podem afugentar mais da fé católica, e 

aos reduzidos causar-lhes tibieza nela, o que tudo Vossa Paternidade deve 

atender por ser Superior de todas as Missões de sua Sagrada Religião. E para 

conseguir a resolução deste intento, depreguei da mesma forma ao Ilustríssimo 

Bispo, o que lhe hei a Vossa Paternidade por muito encomendado, e espero 

assim o obre. Dado e passado nesta Cidade de São Luís do Maranhão sob 

meu sinal e selo da Chancelaria aos catorze dias do mês de Outubro ano do 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil seiscentos e noventa e nove 

anos. Eu, Afonso Fernandes Viana, escrivão da Ouvidoria geral, correição e 

Coroa nesta Cidade, o escrevi. // José Botelho de Sequeira.//. A Chancelaria.//. 

Estava o selo.//. José Botelho de Sequeira.//. 
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    Resposta do Reverendo Padre Frei Manuel de São Boaventura, Comissário 

e Juíz Conservador. 

     Respondendo ao Precatório, que devem os digo, com aquela submissão, 

que devem os vassalos ao seu Rei, digo que fui eleito e nomeado por Juíz 

Conservador dos Reverendos Padres, Prior e mais Religiosos de Nossa 

Senhora do Monte do Carmo para efeito de os livrar das vexações, forças e 

violências que quotidianamente lhes está fazendo o Reverendíssimo Bispo 

deste Estado, procedendo contra eles injusta e incompetentemente, 

declarando-os por excomungados contra todo o Direito Canónico e Bulas 

Pontifícias, como no caso presente, e o refiro para conhecimento de seus 

errados procedimentos. E para que se conheçam os justíssimos e sólidos 

fundamentos de Direito em que me estribo, para o procedimento que tenho tido 

contra ele, até ao Interdito Local, Pessoal e de ambulatório que mandei 

publicar.//  

     Teve princípio a nossa questão em que, agravando os Reverendos 

Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo da Cidade do Pará, para o 

juízo da Coroa de Sua Majestade, da força e violência que lhes fez o 

Reverendíssimo Bispo em lhes mandar ler uma Pastoral sua em a Sé da dita 

Cidade, por onde lhes proibia o celebrarem-se os ofícios divinos na sua Igreja, 

a respeito de estar nela enterrado o Doutor Mateus Dias da Costa, Ouvidor 

geral que foi deste Estado, tendo o Reverendíssimo Bispo notícia do agravo 

que estava entreposto, querendo evitar o dito recurso (porque é sem dúvida o 

ser nele vencido), mandou citar e munir aos Reverendo Prior e Religiosos do 

Convento do Carmo desta Cidade para que dentro em três quartos de hora 

desistissem do dito agravo, tomando dois errados fundamentos.//. Primeiro, 

que o Pontífice Clemente Oitavo tinha proibido com pena de excomunhão à 

Religião Carmelitana a apelação para qualquer dos juízes seculares e assim 

que não podiam recorrer à Coroa. O segundo fundamento, o fazer-se delegado 

do Pontífice para a declaração e execução da tal excomunhão, digo, que os 

tais fundamentos são errados, porque quanto ao primeiro a Clementina em que 

o Reverendíssimo Bispo se funda foi passada aos religiosos Carmelitas 

Descalços (cit. latim) Pelis. Tract. 6º cap. 7º n. 45 e a intenção do Pontífice não 

foi o evitar aos religiosos o recurso à Coroa em semelhantes matérias, como a 

que se trata de presente, e só foi proibir aos religiosos (que) não apelassem 

para o juízo secular à justa Correctione suorum Praelatorum ut videre est apud 
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Frei Ant. do Esp. S. de Obligat. Religiosos. Tract. 3. Disp. 6, sect. 5, n. 74, usq. 

ad n. 815. E fala este autor tão largamente, que afirma que os Religiosos 

Regulares fora do caso da Correição suorum praelatorum podem agravar para 

o juízo da Coroa, e o traz julgado na Cúria Romana diante do Pontífice, e cito a 

determinação para maior clareza, etc (…). 

     E esta mesma divisão traz o insigne Padre Silveira em os seus Opusculos 

Resol. 9 ut. Appellat q. 6 (cit. latim), citando a Cabedo na 3 p. decis. 756 com 

que à vista da Resolução destes Doutores, e de muitos mais, se vê a injustiça 

com que o Reverendíssimo Bispo quer praticar a proibição da Clementina 

contra os ditos Religiosos, não atendendo a que esta foi passada, como se vê 

de sua contextura, a requerimento dos Prelados Carmelitas Descalços, e para 

que os seus súbditos não pudessem apelar da disciplina regular que os ditos 

Prelados dessem aos seus Religiosos. Assim afirmam os Doutores que esta é 

a mente da Clementina e não outra... 

     O segundo erro do Reverendíssimo Bispo no seu procedimento é que ele se 

quer fazer Prelado dos Religiosos, declarando-os por incursos na dita 

Clementina, sendo estes isentos da sua jurisdição por um Breve do Pontífice 

Sixto Quarto, Bula 35 apud Bullarium de Frei Manuel Rodrigues in 

Compendium Carmelitarum descalceatorum folha 22, incipit dum attenta 

meditatione n. 5. Ita ait Pontifex. //. 

     Logo à vista da disposição desta Bulas e privilégio dela se mostra que o 

procedimento do Reverendíssimo Bispo contra os Religiosos de Nossa 

Senhora do Monte do Carmo é irrito e nulo, e fica o seu erro manifesto. E com 

maior razão, vendo-se o Concílio Tridentino que só em três casos dá jurisdição 

aos Bispos para obrigar aos Religiosos com censuras, scilitet, restituere 

novissiis sive Masculis, sivi feminis ex cuntibus ante professionem omnia, illis a 

suis consanguineis. Secundus casus (cit. latim) e não poderá mostrar o 

Reverendíssimo Bispo mais caso algum no Concílio Tridentino por onde se lhe 

seja dado o poder da Sede Apostólica para como seu delegado proferir 

censuras, ou declarar contra os Religiosos, que são isentos da sua jurisdição.//.  

     E por eu ver que o Reverendíssimo Bispo, nula e incompetentemente, sem 

jurisdição, procedia às censuras contra os ditos Religiosos, e os declarava por 

excomungados (pondo-lhe Interdito), digo, sem fundamento de Direito, como 

seu Juíz conservador que sou, tendo procedido contra o Reverendíssimo Bispo 

justamente as censuras da Igreja, declarando-o por excomungado, pondo-lhe o 

Interdito Local, Pessoal e de Ambulatório, de que o Reverendíssimo Bispo não 
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faz caso, estando exercitando jurisdição e procedendo com censuras mal 

ordenadas, sendo que não pode exercitar nem proceder porque está 

directamente excomungado, e o meu processo legítimo e jurídico por ser citado 

realmente na pessoa de seu Vigário Geral e Vigário da Sé desta Cidade, para 

que desistisse da força e violência e injúria que fazia aos ditos Religiosos, e ele 

teimosamente não quis obedecer, persistindo nas declaratórias irritas e nulas 

que tem publicado. Com que da minha parte, por opinião certa de muitos e 

gravíssimos Doutores, disposições do Direito Canónico e Bulas Pontifícias, é 

justo o meu procedimento contra o Reverendíssimo Bispo, e o tenho julgado 

juridicamente por minha sentença e declarado por excomungado incurso nas 

censuras da Igreja, e assim não pode haver dúvida alguma na notória justiça 

com que obro. E ainda que nesta terra haja algumas para as haver, concorre 

uma de duas causas: uma os ameaços que faz o Reverendíssimo Bispo aos 

moradores, fazendo contra eles nulos autos, inquirições e prisões para que o 

temam, e lhe respeitem, e obedeçam às suas mal ordenadas e nulas censuras, 

e para que me não obedeçam às minhas, sendo tão justificadas, do que se 

segue grande dano às almas e ao respeito da Igreja.//. 

     A outra razão é porque sabe que está em uma terra de gentilidade aonde os 

mesmos brancos (por interesse que têm de lhes ordenar seus filhos sem 

patrimónios nem inquirições de genere, vitae ed moribus contra a disposição do 

Concílio Tridentino), seguem sua parcialidade que tem feito nesta terra e 

juntamente porque alcançou que todos são uns néscios e ignorantes, e fazem 

com boa ou má consciência o que ele quer e lhes ordena. Com que, sem 

embargo disto, para que se veja em todo o tempo que sou obedientíssimo, 

assim pelo exemplar do meu Padre São Francisco, que professo, e indigno 

filho seu, como por me conhecer vassalo de Sua Majestade, e estar muito certo 

nas justiça e rectidão com que obro nas minhas censuras, fundado no Direito 

Canónico e Breves Pontifícios, opiniões dos Doutores, me resolvo a consentir 

que haja juízes Árbitros na forma que o insinua Mendis a Castro in Praxi 2 p. 

Lib. 2 cap. 3 n. 28, e assim fico satisfazendo ao que se me roga e pede por 

parte de Sua Majestade, que Deus guarde, no Precatório passado, pelo Doutor 

Ouvidor Geral desta Cidade José Botelho da Silveira e em nome do dito 

Senhor. Santo António dos Capuchos, 16 de Outubro de seiscentos e noventa 

e nove.//. Frei Manuel de São Boaventura, Juíz Conservador. 

 

Resposta do Reverendíssimo Bispo. 
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     Ao Doutor José Botelho de Sequeira, do Desembargo de El Rei Nosso 

Senhor, Ouvidor e Auditor geral da Gente de Guerra, etc, faz presente a Vossa 

Mercê o Bispo deste Estado, que morrendo o Ouvidor Mateus Dias da Costa 

excomungado vitando, lhe deram os Padres do Carmo sepultura na sua igreja 

do Pará, de que procedeu mandamos aos ditos Religiosos fechassem as 

portas da dita igreja por não poderem celebrar nela os ofícios divinos nem 

missas, conforme o Direito, e recorrendo a nós os ditos Padres por duas 

símplices petições para que lhes mandássemos abrir as portas, lhes deferimos 

a uma delas.//. Façam petição em forma.//. E a outra.//. Façam petição como é 

estilo.//. Porque os ditos Padres faltaram nas tais petições com menos respeito 

nosso, destes despachos, agravaram para o Tribunal da Coroa, e devendo nós 

ser os que devíamos agravar por nos perderem o respeito, eles o fizeram ex 

abrupto, e porquanto os mandamos notificar para que desistissem de tal agravo 

por terem incorrido nas excomunhões do Direito, e particularmente na de 

Clemente Oitavo, que começa quomnia Die vinte septembris 1604, que proíbe 

aos tais religiosos do Carmo apelar para Tribunal secular debaixo de qualquer 

modo e pretexto, ainda que seja curado, elegeram os tais Padres por seu 

Conservador ao Padre Frei Manuel de São Boaventura comissário dos 

Capuchos, e como tal Padre não pudesse ser eleito em Conservador conforme 

o Direito, cessam as perturbações de que Vossa Mercê me faz menção no seu 

precatório acerca deste Povo. E para que Vossa Mercê conheça a evidência e 

clareza desta matéria, perguntam os Autores se o tal Religioso pode ser 

Conservador ? Respondem que sim … 

     Porém, os Autores referidos todos falam de Direito comum e não de Direito 

particular, porque de Direito particular está o tal Religioso impedido para ser 

Conservador. Assim o resolveu a Sagrada Congregação dos Senhores 

Eminentíssimos Cardeais a 6 de Outubro de 1617.//. 

     Veja-se Barb. De potest Episc. P. 3. Alleg. 106 n. 15. E isto hoje é o que se 

observa por ser conforme a Constituição de Clemente Oitavo, passada no ano 

de 1592 e a de Gregório Quinze no ano de 1622, que ambas pressupõem 

haver ter os conservadores as qualidades requisitas na Bula do Papa Bonifácio 

Oitavo, as quais não tem o Padre Frei Manuel de São Boaventura, por ser 

mendicante. Sobre esta matéria, se pode também ver Gabriel Pereira de 

Castro Decis. 118 n. 25 cap. 16, e outros infinitos autores citados por Barb. 

Supra. De mais o dito Padre não pode ser Conservador por repugnar a tal 

Conservatória à sua Religião, porque se os Pontífices eximiram esta Religião 
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das procissões e outros actos públicos a que estão obrigadas as mais 

Religiões, e isto para os livrar dos tumultos populares, como pode o dito Padre 

ser Conservador, de que se seguem tantos estrondos e desmanchos públicos, 

como foram ir à nossa Sé ler um papel com frades armados, e para continuar a 

tal Conservatória, ter o Convento cheio de armas de fogo e os seus negros de 

sentinela com arcos de flechas. Ultimamente, porque os Prelados regulares 

são obrigados dentro de um mês do dia da eleição mostrar aos Bispos os 

nomes dos Conservadores e, não o fazendo, serem castigados como o 

declarou a Sagrada Congregação de Gregório Treze. E como nenhuma das 

coisas sobreditas se têm observado nem guardado, evidente é a todos não ser 

o dito Padre Conservador, nem poder proceder com censuras, de que se 

erigiam dúvidas nas consciências de nossas ovelhas .//. Suposto o referido, fica 

clara a resposta acerca dos Juízes Árbitros, em que Vossa Mercê me fala, 

porque o Concílio Tridentino fala de tais Juízes, havendo competências sobre 

as jurisdições.//.  

(…) 

     E a nossa contenda não é ainda sobre jurisdições, é sobre o Padre Frei 

Manuel de São Boaventura ser capaz desta jurisdição, o que negamos. Porque 

pelos fundamentos acima não pode ser Juiz Conservador e consequentemente 

não tem jurisdição sobre que caia a tal competência. 

     No que toca a suspender as censuras, não o posso nem devo fazer em 

consciência, porque se tenho ciência certa de que o dito Padre não é 

Conservador, como posso suspender tão grave matéria, de cuja suspensão 

redundaria nas consciências de minhas ovelhas grandes perturbações e no 

pouco conhecimento para com Deus nos neófitos e gentios alguns desprezos e 

tibiezas, para continuarem uns e abraçarem outros a fé de Deus, o que seria se 

eu não pugnar pela Jurisdição Episcopal, que sendo reputada neles por coisa 

divina, e pela maior coisa da terra, a teriam por mossa. Vendo que dois 

fradinhos ficavam triunfantes de seus desatinos, quando Vossa Mercê como 

Ministro de El Rei não faça que nos obedeçam, e nos não dá ajuda para os 

sujeitarmos ao que é razão, lhe requeremos da parte do Pontífice e de Sua 

Majestade a que nos mande dar quarenta índios nas Aldeias desta Capitania 

para ir pessoalmente por terra à Baía, para daí me embarcar a dar conta a Sua 

Majestade da causa por que me retiro do meu Bisp(ad)o, e informar ao 

Pontífice do estado desta minha Igreja, que tão ultrajada e abatida está de 

ruins eclesiásticos e piores seculares que a seu exemplo o fazem. São Luís, 
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quinze de Outubro de mil seiscentos e noventa e nove.//. Frei Timóteo do 

Sacramento, Bispo. 

 

Traslado do Recibo do Ilustríssimo Bispo que passou ao Escrivão que então 

era do Juízo da Coroa Afonso Fernandes Viana da entrega que lhe fez do  

Precatório. 

     Recebi um Precatório do Doutor José Botelho da Sequeira acerca das 

censuras, quero também importar de que mandarei resposta. Hoje, catorze de 

Outubro de seiscentos e noventa e nove .//. Frei Timóteo, Bispo .//. 

     E não se continha mais nos ditos papeis aqui contidos e declarados, que eu, 

Escrivão abaixo nomeado, aqui fiz trasladar bem e fielmente, sem coisa que 

dúvida faça, dos próprios, que pelo escrivão, que foi deste Juízo, me foram 

entregues, os quais ficam em meu poder, e a eles me reporto em todo, e por 

todo, e com eles este traslado conferi, concertei, subscrevi e assinei de meu 

sinal costumado, e por me ser mandado passar a presente por certidão a 

passei com o teor, o que tudo afirmo em fé de meu ofício, e de tudo dou minha 

fé. São Luís, dezoito de Novembro de mil e seiscentos e noventa e nove anos. 

Eu, Agostinho de Andrade Betencour, Escrivão da Ouvidoria Geral, Correição e 

Coroa, o fiz escrever, e subscrevi .//. Agostinho de Andrade Betencour .//. 

Pagou seiscentos e oitenta reis .//. E não dizia nem continham mais os ditos 

papéis aqui contidos e declarados, que eu, sobredito Notário, Frei José das 

Neves, em São Luís do Maranhão, em o Convento de Santo António os fiz 

trasladar bem e fielmente, sem coisa que dúvida faça, excepto  tit. 11 Regras 

14, que diz Apostólico o escrevi  a tit. 18, Regras 23 a enterlinha que diz das 

histórias e mais, catal. 19 Regras nove a entrelinha que diz eu, e o tit. 20  

regras 4 a palavra riscada, que tudo vai na verdade dos próprios que tornei, 

digo, que fiz trasladar, e a eles mesmo me reporto em tudo, e por tudo, e com 

eles este traslado conferi com o sinal abaixo assinado concertei subscrevi e 

assinei em São Luís do Maranhão em o Convento de Santo António, de 

Fevereiro, 18 de 1700 anos. 

(a) Frei José das Neves, Notário Apostólico 

      

     Certifico eu, Tabelião abaixo assinado, ser o sinal acima posto ao pé da 

subscrição do Notário Apostólico o Padre Frei José das Neves, Religioso 

Capucho, por lhe ter visto outros muitos pelo mesmo teor. E como tal, o hei por 

reconhecido, em este, de que me assino em público e raso de meus sinais 
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costumados, de que uso, que são os que abaixo se vêem. Em São Luís do 

Maranhão, de Fevereiro, 18, de 1700 anos. 

     Em testemunho da verdade, 

(a) Manuel Lopes de Sousa 

 

     O Doutor José Botelho de Figueira do Desembargo de El Rei Nosso Senhor 

Ouvidor Geral e Auditor da Gente da Guerra com Alçada no Cível e Crime 

Chanceler Juiz dos Justificados e dos Feitos de Sua Real Coroa e fazendo 

Procurador-mor dela e dos Defuntos e Ausentes Corregedor e Procurador da 

Comarca Capelas e Resíduos desta Cidade de São Luís do Maranhão e seus 

distritos, pelo dito senhor lhe certifico aos que as presente certidão de 

justificação virem, ser a letra atrás da certidão e sinal público e raso do 

Tabelião Manuel Lopes de Sousa, e como tais os hei por justificados. São Luís, 

e de Fevereiro, dezoito de mil e setecentos. Pagou de feitio oitenta réis e de 

assinatura cem réis. Eu, Agostinho de Andrade Betencour, Escrivão da 

Ouvidoria Geral o justifico. 

(a) José Botelho da Sequeira 

 

     Frei António de Sá, Prior Canonicus etc infra scripti fratres conventuales 

hujus canobii ordinis beatissimae semper q. Virginis Mariae de Monte Carmelo 

antiquae observantiae regularis hujus civitatis Sancti Ludovici do Marahão, etc. 

Emmanueli a divo Bonaventura Comissário Provinciali Missionum et 

Conventium, quos Província Sancti Antonii Capuccinorum habet in hoe 

Maragnonensi statu, etc, Inter alia praevilegia, favoprer & gratias ab Apostólica 

Sede Religiosis Concessas, hoe unum non minus pracipuum est, ut possint e 

ligere judium conservatorem, qui, eo ipso, quod ab aliquo Prfaelato electus sit, 

teneatur ex obedientia Summo Pontifici debita dictum officium acceptare, et 

exinder possit Apostólica authoritate, et jurisdictione reprimere, et compercere 

quamcum q. personam praedictis Religiosis eorum vè Monasteriis ac rebus 

quamcum q. vim, et molestiam inferentem, vel quovis modo illorum bonis, vel 

praevilegiis praejudicatitem. E sua propter praesenti scripto in virtute praedicta 

obedientia, concessionis et gratiae Nomino, et eligo personam vostram, de 

cujus scientia, propitate, prudentia, et zello justitiae confido, et certus sum eligo, 

et nomino in nostrum judicem conservato rem et pró taliter nominatum habeo, 

reputo et habendum declaro. Et hoe pró omnibus causis motis, et movendis in 

judicio ecclesiastico, vel saeculari, et apud quaecumque tribunalia, in quibus 
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secundum jus canonicum Brevia Pontifícia, vel nostra statuta generalia, 

nostram Regulam, vel professionem possimus, vel debeamus respondere per 

nos, vel procuratores nostros sive, ut Rei, sine ut actores, quam nominationem, 

et electionem conservatoris facio in forma meliori, quam, secundum, jusi facere 

possum, et juxta teneorem Brevium, ae Bullarum Apostolicarum, habent pró 

lexpresso, sive suppleto quod cumq in hac nominatione, vel supplito quod cumq 

in hac nominatione, vel electione exprimi posset, vel deberent id q ut nos 

defendas a molestiis et injuriis illatis et conserves in possessionibus, vel quasi 

possessionibus nostrorum praeviligiorum, et in omnibus juribus nobis 

quommodo libet convenientibus contra quarcum q. personas cujuscum q. 

dignitatis, qualitatis, conditionis vel status querint saecularis, vel ecclesiastici, 

sinn quocum alio casu, ad quem nostra praevilegia se extendunt, et summorum 

Pontificum concessionis indulgent. Et sic personam vostram in domino obnixe 

rogo, quantum juxta praedictas concessionis possum, ut tamquam juxta noster 

Índex Conservator nos defendar in omnibus annexis, vel consecutivis in causis 

nostris tam motis, quam mocendis in futurum, quantum praedicti officii 

conservatoris jurisdictio patitur dato autem ad hoc aliquod impedimento, propter 

quod non possis nos terni, causar inchoare, vel non processare, et cum effectu 

vel sententia definitiva ad exitum perducere, Nomino te Judicem conservatorem 

cum potestate sub delegandi vel substituendi alium Judicem Conservatorem 

semil , bis, vel quoties necessarium fuerit pró omnibus causis ioccurentibus, vel 

pró aliqua parte alicujus causae per te olim nominatu, ego etiam pró specialiter 

nomonatis reputo, et pró substitutis cum omni jurisdictione, clausulis, et 

declarationites, vel (…). Nostro Conventu Maragnonensi com Octobris Anno 

Domini 1699. nostra manu signatum. Sigillo q. nostri officii munitum.//. Frei 

António de Saa Prior.//. Frei Antonius de Macedo subprior.//. Frei Benedictus ad 

sacramento.//. Frei Josephus Soares.//. Frei Julianus Pinheiro.//. Erat locus 

sigilli. 

Aceitação de Juiz Conservador 

     Aceito a nomeação que em mim fazem o Reverendo Padre Prior e mais 

Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo das Antiga Observância 

Regular para ser seu Juiz Conservador na forma dos Breves Pontifícios e 

nomeio para Notário do Juízo ao nosso Caríssimo Irmão Pregador Frei José 

das Neves, o qual tomará juramento em minhas mãos de bem exercer, e com 

todo o segred, o dito ofício. São Luís do Maranhão e Convento de Santo 
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António, em nove de Outubro de mil e seiscentos e noventa e nove ano .//. Frei 

Manuel de São Boaventura Comissário. //. 

Termo de instituição e aceitação do Notário. 

     Em nome de Deus Ámen, aos dez dias do mês de Outubro de mil e 

seiscentos e noventa e nove anos, em o nosso Convento de Santo António na 

Cidade de São Luís do Maranhão, em a cela do nosso caríssimo Irmão 

Comissário dos Conventos e Missões deste Estado do Maranhão e Pará, 

querendo dar princípio às acções de Juiz e Conservador, e administrar justiça, 

como é obrigado, mandou chamar a mim Frei José das Neves, Pregador, filho 

da mesma Província de Santo António dos Capuchos, de que ele mesmo se 

confessa, e logo em presença dos Irmãos Frei Manuel da  Esperança, mestre 

em a Sagrada Teologia, e de Frei Manuel da Encarnação, Sacerdote, que para 

este efeito foram chamados por testemunhas, me instituiu popr secretário e 

notário seu, e me deu juramento dos Santos Evangelhos em que eu pus os 

meus olhos levando a mão direita ao peito, como sacerdote, e aceitando o dito 

ofício, jurei e prometi de o fazer bem e fielmente e em fé de todo o sobredito o 

nosso caríssimo Irmão Comissário me mandou fazer este termo, e auto de 

instituição, e aceitação, e assinou aqui comigo e com as sobreditas 

testemunhas, dia, mês e ano ut supra .//. Frei Manuel de São Boaventura 

Comissário.//. Frei Manuel da Esperança.//. Frei Manuel da Encarnação.//. Frei 

José das Neves Notário.//. 

     O Padre Cipriano de Lemos, Clérigo do Hábito de São Pedro e Arcediago 

da Sé desta Cidade de São Luís do Maranhão, etc, certifico ser verdade que 

nesta Cidade não há outro clérigo constituído com dignidade maior do que eu, 

e por velho, trôpego e inábil fui lançado fora de adjunto da Coroa. E por passar 

na verdade o referido juro in verbo sacerdotis, e por esta me ser pedida, a 

mandei passar e vai por mim assinada, hoje, sete de Fevereiro de mil e 

setecentos.//. 

(a) Cipriano de Lemos 

 

Reconhecimento 

     Manuel Lopes de Sousa, tabelião público do judicial e notas nesta Cidade 

de São Luís do Maranhão e seus termos, etc, certifico ser o sinal acima posto 

ao pé da certidão do Padre Cipriano de Lemos, digo, Arcediago Cipriano de 

Lemos, por lhe ter visto outros muitos pelo mesmo teor, e como tal o hei por 

reconhecido em fé de que me assino em público e raso de meus sinais 
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costumados de que uso, que tais são os que abaixo  se vêem. Em São Luís do 

Maranhão, de Fevereiro dez de mil e setecentos anos.//. Em testemunho de 

verdade estava o sinal público reconhecido por mim, Tabelião Manuel Lopes de 

Sousa.//. Grátis. 

 

Certidão 

     Manuel Gonçalves Pereira, cidadão deste cidade, que servindo eu por 

adjunto com o Arcediago, o Licenciado Cipriano de Lemos no Tribunal da 

Coroa, como pessoa que havia nesta cidade constituída em dignidade, foi o 

dito Padre o ano passado por muito velho, e esquecido já dos termos que se 

requerem para a dita serventia, essuso de servir, nomeando-se outro em seu 

lugar. Passa na verdade pelos juramentos dos Santos Evangelhos o referido, e 

por me ser pedida por parte dos religiosos de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo a paassei à presente. Em São Luís, de Fevereiro, treze, de mil e 

setecentos anos. //. Manuel Gonçalves Pereira. //. 

 

Reconhecimento 

     Manuel Lopes de Sousa, Tabelião Público do Judicial e Notas, nesta cidade 

de São luís do Maranhão e seus termos, etc. Certifico ser o sinal acima posto 

ao pé da certidão de Manuel Gonçalves Pereira por lhe ter visto, outros muitos 

pelo mesmo teor, e como tal o hei por reconhecido, em fé do que me assino, 

em público e raso de meus sinais costumados, de que uso, que tais são os que 

abaixo se veêm. Em São Luís, de Fevereiro, treze, de mil e setecentos anosm 

etc.//. Em testemunho da verdade .//. Estava o sinal público . //. Reconhecido  

por mim Tabelião .//. Manuel Lopes de Sousa .//. Grátis. 

 

Petição 

     Dis o Prior, e mais Religiosos do Mosteiro de Nossa Senhora do Minte do 

Carmo desta cidade, que para bem de sua justiça, se lhe é necessário uma 

certidão do Tabelião Manuel Lopes de Sousa, em como nesta cidade não há 

clérigo algum constituído em dignidade, excepto o Padre Arcediago Cipriano de 

Lemos, o qual é um homem muito velho, q quase tinto qe por tal foi lançado de 

adjunto da Coroa o ano passado, e foi nomeado outro em seu lugar. //. Pede a 

Vossa Mercê lhe faça mercê mandar passar ao dito Tabelião lhe passe 

certidãop do que lhe constar na verdade em modo que faça fé. //. E receberã 

mercê. //. 



 384 

Despacho 

     Passe. Maranhão, de Fevereiro de Setecentos. //. Botelho .//. 

Certidão 

          Manuel Lopes de Sousa, Tabelião Público do Judicial e Notas, nesta 

cidade de são Luís do Maranhão e seus termos,etc.,  certifico que nesta cidade 

não há clérigo algum assistente nque , constituído seja em dignidade, excepto 

Cipriano de Lemos, Clérigo Arcebiago, o qual por velho, achagoso e incapaz foi 

excluído de adjunto do Tribunal da Real Coroa, e se nomeou em seu lugar o 

PadreManuel Homem, cvomo tudo bem notório, e sabido énem toda a cidade,e 

por me ser manadao passar a presente a passei: e o assino em fé de meu 

ofício, de que assinei em público e raso de meus sinais costumados de que 

uso, que tais são os que abaixo se vêem em São Luís, de Fevereuro, dez de 

mil e setecentis aanos, etc., Em testemunho da verdade. //. Estava o sinal 

público. //. Feito e concertado, por mim Tabelião Manuel Lopes de Sousa. //, 

Certidão 

     Filipe de Santiago Vieira, capitão de infantaria deste presídio pelo 

Governador e Capitão Geral deste Estado, o Senhor António de Albuquerque 

Coelho de Carvalho, etc. Certifico que eu assisto nesta cidade há treze anos, e 

sei que nela não há clérigo algum constituído em dignidade mais que o 

Arcediago Cipriano de lemos, o qual é um homem muito velho, e quase tonto, 

que por tal foi lançado fora de adjunto do Juízo da Coroa no ano passado, e foi 

nomeado outro. Em São Luís do Maranhão aos dez de Fevereiro de mil e 

setecentos anos.//. Filipe de Santiago Vieira.//. 

Reconhecimento 

     Manuel Lopes de Sousa Tabelião Público do Judicial e Notas nesta Cidade 

de São Luís do Maranhão, e seus termos, etc. Certifico ser o sinal acima posto 

ao pé da certidão do Capitão Filipe de Santiago por lhe ter visto outros muitos 

pelo mesmo teor e forma, e como tal o hei por reconhecido, em fé de que 

assino em público e raso de meus sinais costumados de que uso, que tais são 

os que abaixo se vêm. Em São Luís, de Fevereiro, dez de mil e setecentos 

anos, etc. Em testemunho de verdade. Estava o sinal público. //. Reconhecido 

por mim. Tabelião Manuel Lopes Lopes de Sousa. //. 

     E não continham mais os ditos papéis aqui conteúdos e declaradosque eu, 

notário abaixo assinado, bem e fielmente fui traslador sem coisa que dúvida 

faça bem e fielmente, digo, do próprio a que me reporto em todo e por todo. 

São Luís em 16 de Fevereiro de 1700 anos. 



 385 

     (a) Frei José das Neves 

            Notário 

     Certifico eu o Tabelião abaixo assinado que eu conheço ser o sinal acima 

posto ao pé da subscrição dos autos do notário apostólico o Padre Frei José 

das Neves, religioso capucho, por lhe ter visto outros muitos pelo mesmo teor, 

e como tal o hei por reconhecido, em fé de que me assino em público e raso de 

meus sinais costumados de juro que tais são os que abaixo se vê, em São Luís 

de Fevereiro, 18, de 1700 anos. 

     Em testemunho de verdade, 

Testemunho de mim Tabelião 

(a) Manuel Lopes de Sousa 

 

 

DOCUMENTO Nº 112 

1700, Dezembro, 7, Lisboa – Carta de D. Pedro II a Frei João de Santo 

Atanásio, Provincial da Província de Santo António de Portugal, em que 

agradece ao Provincial o bom serviço de alguns religiosos no Maranhão, 

e que envie mais religiosos. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n 

  

     Frei João de Santo Tomás Provincial da Província de Santo António. Eu El 

Rei vos envio muito saudar. Sempre os vossos religiosos se empregaram com 

tanto zelo do serviço de Deus e meu nas missóes que têm a seu cargo no 

Estado do Maranhão que se fizeram dignos de que em outras ocasiões 

seignificasse aos provinciais vossos antecessores a satisfação que deles tinha. 

     Agora se têm feito tanto mais credores do meu agradecimento pelo que têm 

obrado na descida dos Arnãs, com que muito se assinalou o Padre Frei José 

de Santa Maria, que me acho obrigado a vos significar novamente, que 

merecendo todos a minha estimação, cada um pelo que tem obrado, se fez 

muito digno o dito Padre Frei José de Santa Maria de o nomear entre os 

demais para vos dizer que o certifiqueis como me foi presente o seu serviço, e 

para que o animeis a continuar a dita missão que tomou a seu cargo com tanto 

trabalho seu, como fortuna de conseguir que estes índios deixassem as terras 

em que assistiam para viverem na melhor observância da lei de Deus, e com 

maior segurança de meus vassalos. 
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     Também espero que o Padre Frei Martinho que foi ao Tonquins tenha a 

mesma felicidade em a sua missão. E quando se não consiga, não poderei 

deixar de entender que fez para isso toda a diligência que lhe foi possível, 

como me consta pelo ânimo e vontade com que se ofereceu e pelos perigos a 

que se expôs. 

     Será conveniente que procureis mandar nesta monção religiosos de toda a 

capacidade, letras e virtude para o dito Estado do Maranhão em tal número, e 

de tal idade que possam suprir as faltas que há deles e vencer os trabalhos 

que custumam experimentar nos sertões, ficando por vossa conta aplicar assim 

os que lá estão, como os que forem desta corte para as missões do Pará e do 

Jarí, que se devem cultivar e aumentar com grande cuidado, e ao presente não 

tem o de que necessitam. E suposto que o hospício se não fez por razão de 

outras contingências do Estado, não deixará de se fazer conforme as ordens 

que recebeu o governador, e as que se lhe tornam a repetir nesta ocasião. 

     Do Padre Frei João de Santo Atanásio e grande missionário me consta que 

necessita de vir curar-se a este Reino, pelo que lhe podeis dar licença, 

encomendando-lhe que deixe e particope aos mais religiosos todas as 

direcções e notícias que tem adquirido. 

     Finalmente encomendo e agradeço aos vossos religiosos a união e fraternal 

a mor com os padres da  Piedade. Escrita em Lisboa aos 7 de Dezembro de 

1700. 

(a) Rei 

 
 
 

DOCUMENTO Nº 113 

S.d. (cerca de 1700) – Petição ao Rei (D. Pedro II) sobre a repartição das 

Missões que pertenciam aos frades de Santo António e foram entregues 

aos padres da Companhia de Jesus. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. anexo ao 

doc. n.º 14 do mesmo maço. 

 

     Pede a Vossa Majestade lhes faça mercê mandar ver em junta particular 

(em que não devem assistir os interessados nas ditas missões) restituam as 

missões de que tão injustamente os privam, sem constar de deméritos seus, de 

cujo procedimento resulta um notório descrédito deles suplicantes e de toda a 

sua Província um grande número de missionários para aquele Estado, para se 
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empregarem nele tão católico, e louvável exercício. E para que não houvesse 

confusão na forma de se lhes pregar a fé, repartiram em distritos as ditas 

missões, entregando-se umas aos Padres da Companhia, outras aos 

Carmelitas Calçados e outras aos Mercenários e à Província deles suplicantes, 

sendo inalterável a observância de se não introduzirem uns religiosos nas 

missões dos outros, movendo-se a piedade dos sereníssimos reis 

predecessores de Vossa Majestade, a que não era conveniente, para a boa 

direcção do governo, e administração da doutrina cristã em plantas tão tenras, 

confundi-los com a diferença de outros missionários, quais não fossem os que 

primeiramente os trouxeram ao conhecimento do verdadeiro Deus, cuja 

determinação recomendaram sempre por mui repartidas, e pias ordens, que se 

expediram nesta matéria. 

     E, porque sendo isto observado desde o princípio, que se deu forma a esta 

repartição das ditas missões, se vê de alguma maneira quebrantado o que 

Vossa Majestade tão religiosamente mandou guardar, encaminhando a fim tão 

glorioso, como era o sustentar, e manter na Religião a índios, pelos 

missionários de sua missão, pois sendo da Província de Santo António e dos 

seus missionários, os da nação Maraunuji e do Rio Sari, se mandaram descer 

pelos Padres da Companhia, ofendendo a eles suplicantes, e perturbando-os 

da posse em que estão há muitos anos, sem que da sua parte dessem a menor 

ocasião para se inovar, e tomar este expediente tão contrário à razão, e justiça 

e ao serviço de Deus e de Sua Majestade, pois é muito constante o contínuo 

fervor, com que trabalham tão incansavelmente nesta seara na qual tem 

sacrificado a vida na continuação da sua obrigação muitos dos seus religiosos, 

suportando infinitas incomodidades e misérias, merecendo da grandeza de 

Vossa Majestade dar-se por tão satisfeito dos seus procedimentos, que por 

várias cartas suas que hão por oferecidas na Secretaria de Estado, mandou 

agradecer aos seus prelados o admirável, e singular procedimento, com que se 

houverão em toda a ocasião de verdadeiros, e insignes missionários. E porque, 

sendo isto assim tão certo, prostados aos reais pés de Vossa Majestade, 

humildemente e com o justo sentimento que cabe na sua dôr, de se verem 

despojados da missão de uns índios, que sempre foi sua, se vêm obrigados a 

pôr na Real presença de Vossa Majestade o justo título e direito conhecido, 

que têm, para serem restituidos, e investidos no descimento das ditas nações 

de índios, porque, de outra maneira, virão a entender que Vossa Majestade 

com alguma menos justa informação, os remove destes indios, que por tão 
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justificado título lhes compete. E será de alguma maneira, encontrou-se a recta 

intenção, com que Vossa Majestade costuma distribuir a justiça a seus 

vassalos, mudar de natureza esta repartição que há tantos anos se conserva 

inteiramente neles, suplicantes, especialmente quando se vê o interesse que 

se segue para Deus Nosso Senhor se que eles sejam os cultores desta vinha, 

e porventura, que a procure outrém, mais com os olhos nos interesses 

temporais, do que nos espirituais, e benefícios destes mesmos índios, em cuja 

consideração. 

     Pede a Vossa Majestade que mandando ver estas suas assás justificadas 

razões, lhes faça mercê de ordenar, que se continue neles suplicantes a dita 

missão como de antes, e sendo necessário, que se desçam alguns índios, seja 

por sua mesma via. Porque não sendo assim, virá a conhecer o Mundo, que 

eles fizeram algum delicto, por onde desmereceram da graça de Vossa 

Majestade a continuação da missão, que sustentam há tantos anos, em que 

religiosamente se têm havido, sendo a Vossa Majestade mui presente quantos, 

com as suas vidas e sangue dos seus martírios ilustraram o crédito da Religião 

Católica, sem que os mais retrocedessem de buscarem este mesmo fim, só por 

mostrarem a constância com que padecem por Cristo Nosso Bem, entre gentes 

de tão indómita e estranha fereza, o que tudo redunda em conhecido, e assás 

reconhecido serviço de Deus e de Vossa Majestade. 

     E Receberá Mercê. 

 

 

DOCUMENTO Nº 114 

1701, Fevereiro, 10, Lisboa – Carta de D. Pedro II ao Governador e Capitão 

Geral do Estado do Maranhão e Grão-Pará a respeito do governo dos 

índios das aldeias e à sua administração pelos frades da Província de 

Santo António. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n..  

 

      (à margem: Maço 1, nº 22. Carta de El-Rei D. Pedro II ao governador e 

capitão geral a respeito do governo dos índios das Aldeias, etc, escrita em 10 

de Fevereiro de 1701). 

 

     Ao  Governador  Geral do Estado do Maranhão, eu, El-Rei, vos envio muito 

saudar. Receberam Vossas Mercês as cartas de 14 e 25 de Fevereiro e de 4 
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de Julho do ano passado sobre missões, a primeira com boa notícia delas que 

depois foram diferentes pelo que toca aos Padres da Companhia e deixa 

entender que, por virtude da morte de Frei José Francisco, esta não contém 

outra coisa a que se  deva fazer resposta mais que dos índios que ficaram para 

se descer e duvidaram descer os Padres da Companhia, havendo de vir para 

ditas Aldeias, o que lhe é mandado estranhar na Junta das Missões, 

declarando que os missionários, nos dois distritos, têm esta obrigação e que 

não podem faltar a ela. 

     A segunda contém as dúvidas que se vos ofereceram na matéria da carta 

que se vos escreveu em 12 de Fevereiro do ano de 1699, entre as quais tem 

cessado o impedimento dos resgates pela nova ordem que se vos passei para 

se fazerem, e pode cessar segundo exame dos escravos, porque a deveis 

entender dos que se acharem resgatados, contra a forma da minha lei, se 

extra-judicialmente vos constar que o foram ou por queixa dos missionários, ou 

por notícia vossa, ou de outras pessoas que a não deram nas devassas, e 

porém tão considerável a dificuldade quer apontais, na nova forma que se vos 

ordena para mandares baixar índios as Aldeias que a podeis reparar 

mandando sargentos ajudantes e guardando a forma seguinte: que também 

mando declarar na Junta das Missões levarem os sargentos ou ajudantes as 

vossas  mandar, e se os mandarem tem satisfeito, e se os não mandarem 

vereis se tem razão, ou se deixam de a ter, e me dareis conta, pondo isso 

primeiro ao Presidente ou Superior das Missões a dita resposta para que lhes 

possa estranhar o seu procedimento, caso de o merecer ou ordenando-lhes 

que mandem os índios sem réplica ou demora como devem fazer, e quando 

suceda ocasião de guerra, ou tão necessária ao meu serviço, que não possa 

saber no tempo dela este meio usareis de vossa jurisdição, não dando buscar 

os índios que vos forem necessários ainda que os repugnem dar os 

missionários porque na sua mão ou de seus prelados não pode estar que se 

falta a esta primeira obrigação que é comum a todos os Estados, nem pode 

haver ordem do governo e se teve guardar em prejuízo da conservação que 

precede a tudo não sendo assim, e não havendo este prejuízo, guardareis a 

ordem referida, pois em ela se dá remédio para emendar qualquer 

inadvertência dos missionários, e é de crer que os seus prelados se ajustem 

convosco para lho aplicar usando com eles de demonstração que chegarem a 

parecer. 
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     Também é considerável o prejuízo que apontava de se unirem as Aldeias de 

diversas nações e vos ordeno e mando declarar na Junta das Missões que se 

não faça esta união sem concorrer em forma, vontade de uns e outros índios, e 

que os missionários procurem aumentar as missões pequenas com índios das 

mesmas nações praticando-os e trazendo-os do sertão estiverem, igualmente 

lhe mando advertir que não devem privar os índios dos postos que ocupam 

sem vos darem parte das causas que para isso tiverem, e sem que nos 

aproveis como se deve dizer pelo Conselho Ultramarino a que pertence, e lhes 

encomendo o grande cuidado que devem ter da boa administração dos índios 

das Aldeias guardando-lhe as prerrogativas de seus postos e a estimação que 

couber em suas pessoas, e procedendo no castigo de suas culpas com 

suavidade e claridade que elas permitirem para o temor e rigor que não obrigue 

a desamparar as ditas Aldeias e dar ocasião de não quererem vir outros para 

elas guardando sobre tudo o regimento sem outra interpretação do que se acha 

escrito nele e das declarações que sobre ele mandou fazer, e sempre fareis 

castigar com as penas que o mesmo regimento dispõem aos moradores deste 

Estado que por acção própria tirarem pública ou secretamente os índios das 

Aldeias quando os missionários as não quiserem dar, ou se os tratarem com 

desprezo, porque neste caso devem recorrer a vós que o participareis ao 

Superior das Missões na Junta delas para se lhe aplicar o remédio e lhe darei 

conta como se procede nelas. 

     Quanto a dúvidas que representais de índios que ficam livres em testamento 

ou por outro modo que deveis praticar em a Junta das Missões e fazer o que 

nela se assentar dando-me conta do assento para o mandar ver na Junta deste 

Reino. 

     Deixareis criar a Aldeia no Pinare no sítio em que está, e procurareis meios 

de se lhe aumentar de índios, guardando-se para com eles o Regimento, tanto 

pelo que terá a sua liberdade como do serviço em que se devem ocupar, tempo 

dele e forma de seus pagamentos.  

     Ultimamente, pelo que pertence a esta carta, fareis observar o que se vos 

tem ordenado de não virem índios (...) para este Reino, e quando se queiram 

mandar para conventos será com termo feito pelas pessoas que os trouxerem 

e aprovada pela Junta das Missões, a qual remeterei com carta especial para 

se tomar neste Reino conta delas, e fazer que com efeito se recolham 

precedendo de uma parte a diligência de se examinar e averiguar a qualidade 

do procedimento das tais pessoas com aprovação da mesma Junta, e 
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ordenando o resgate dos mesmos índios quando vierem nos navios, de 

maneira que nunca possa ficar temor de se trazerem para outro fim. 

    Uma das cartas de 14 de Julho contém a matéria mais sensível que podia 

acontecer das missões que largaram os padres da Companhia, tendo porém 

consideração e arrependimento que mostraram com as pedirem segundo ao 

que se me representou, porque deles na Junta das Missões sou servido 

conceder-lhes que possam tomar parte elas, provendo-as logo todas de 

missionários competentes, e quando o não façam, ficarão com os mesmos 

missionários que religiosamente as tomarão a seu cargo. 

     Quanto a outra carta do mesmo mês de Julho em que dizeis que não podeis 

impedir os moradores que vão resgatar índios ao sertão, deveis entender que 

não se podendo impedir se podem castigar, como também que os resgates se 

devem fazer na forma ordenada, e não de outro modo, e que tendes obrado 

bem em dissimular a demonstração do castigo dos índios do Rio Negro, que 

mataram os religiosos do Carmo que lhe assistia por missionário, procurando 

que vos entreguem as cabeças do motim para serem castigados, e suposto 

que o Provincial escreveu que mandava logo outro missionário em seu lugar, 

acção muito digna de sua religião, vós tereis cuidado de que seja prudente e 

capaz de reduzir estes índios a tornarem para a aldeia, procurando com 

suavidade que recebam a doutrina da Igreja, e guardem os preceitos dela. 

     Entendereis da cópia da carta que mando escrever à Junta das Missões a 

nova forma que se lhe manda dar, e como se recomenda aos missionários e 

prelados a sua obrigação e aos Padres de Santo António a missão do Sam 

(?),e o agradecimento e louvor que eles tem merecido na descida dos Aruãs, e 

de princípio que tem dado a se descerem os Tujucus, sobre que vos encarrego 

o maior cuidado para que procureis e acabem de descer pelos meios mais 

suaves, e ainda da maior despesa de minha Real Fazenda com dádivas e 

promessas que lhe fareis cumprir e guardar inteiramente sem que se possa 

faltar a uns e outros em alguma das circunstâncias do que se lhe chegara 

proceder, não se passando ao castigo dos (…) antes de se esgotarem aqueles 

modos de sua redução, e me avisareis se na pessoa do maioral dos índios 

Aruãs há capacidade e merecimento que inculca o Padre Frei João de Santo 

Atanásio para se lhe fazer a mercê de uma medalha como se fez ao preto José 

Lopes, e quando assim vos pareça o podeis animar com a esperança desta 

mercê e lhe podereis dignificar a parte que tem em meu real agrado como 
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também vos parecer que é conveniente a meu real serviço. Escrita em Lisboa a 

10 de Fevereiro de 1701. 

(a) Rei. 

 

 

DOCUMENTO Nº 115 

1701, Fevereiro, 22, Aldeia de Jesus, Maranhão – Carta de Frei José da 

Anunciação ao Comissário do Convento de Santo António do Pará sobre 

os índios aldeados e assuntos da missão. 

A.N.T.T.,O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 7. 

 

      Ex.mo Senhor Comissário, que Vossa Caridade logre saúde perfeita e que 

Deus lha aumente e conserve para lhe fazer muitos serviços e lhe implorar por 

nós, e estimarei infinito. 

     Da que o Senhor me faz mercê, é melhor do que lhe mereço e dela pode 

Vossa Caridade dispor e que for de seu serviço. Recebi uma de Vossa 

Caridade os dias passados com 12 varas de pano para os índios que vieram de 

novo, as quais lhe entreguei logo, e me pediram também machados, e eu 

desculpando a Vossa Caridade que lhes não mandava por não ser já tempo de 

roçar 38. 

     Vai o Vital Urucaire a pedir licença para ir buscar gente à sua terra 

juntamente com uns índios de Moribira, a quem vai pedir canoa, e dizem os 

Irmãos Confessores, Frei António e Frei Manuel, que não convém a que ele vá 

com essa gente, pelas dúvidas que se ofereceram há tempo com os Padres da 

Companhia acerca dos Maroánus que descem, virem para aqui ou para 

Moribira. Vossa Caridade o tire disso, ou que irá em outro tempo por agora ser 

Inverno. 

     Os índios que vão com ele levam algumas galinhas para resgates, e lá os 

mando para o convento. Se forem lá necessárias, lhas tomem antes que 

cheguem aos brancos com elas. 

     Aqui me deram por notícia que o Irmão Confessor Frei João de Santo 

Atanásio, suposto ele me não escreveu, que mandara ir ao algodão para o 

                                            
38

  À margem: Ao Nosso Caríssimo Irmão Frei João de S. Diogo, Lente de Artes e Teologia e 

Comissário  guarde Deus muitos anos, em o nosso Convento de Santo António do Pará 
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Caiá para nela fiar com mais brevidade à roda, e me não tinha vindo à mão 

ainda. E fico para servir a Vossa Caridade muitos anos.  

     Aldeia de Jesus, 22 de Fevereiro de 701 anos.  

     Servo e irmão indigno de Vossa Caridade. 

(a) Frei José da Anunciação 

 

 

DOCUMENTO Nº 116 

1701, Junho, 26, Belém do Pará – Cópia do requerimento feito à Junta das 

Missões do Estado do Maranhão pelo Comissário da Província de Santo 

António e respectivo despacho. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/ n.º 

 

Senhor 

     O Comissário da Província de Santo António neste Estado, humildemente 

propõe a Vossa Majestade nesta Junta das Missões, para que a obra do 

hospício que Vossa Majestade manda se faça para morada dos missionários 

da sobredita Província de Santo António, é necessário dois serradores e quatro 

carapinas da Aldeia do Joanes e para sustento do trabalho da tal obra do 

hospício, também pede a Vossa Majestade lhe faça esmola de permitir mande 

salgar ao pesqueiro algum peixe sem prejuízo das viagens da canoa de 

tainhas. 

Comissário 

(a) Frei Jerónimo de São Francisco 

 

Cópia do despacho que deu a Junta 

     Foi visto em Junta das Missões deste Estado, este requerimento do 

Reverendo Padre Comissário e se resolveu que, visto Sua Majestade ter 

ordenado, se faça o hospício para os religiosos e se ter ajustado ser na aldeia 

do Caiá, Ilha do Joanes, com parecer do Governador e Capitão geral deste 

Estado, que em todo o caso era muito conveniente assistisse não só com os 

carapinas que se pedem, mas que com tudo o mais que for necessário para o 

dito hospício. E também que para o sustento dos trabalhadores da dita obra se 

lhes salgará um alqueire de sal em peixe no pesqueiro e os ditos padres darão 

o sal para ele, sem prejuízo da canoa grande e tudo o mais que for necessário 

requererá o prelado a quem governar esta praça, não sendo despesa da 
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Fazenda Real porque esta será requerida em outros termos. Belém, em Junta. 

26 de junho de 1701. Publica do Governador Bravo Soares, Comissário. 

Pimentel, Vigário Província. Comissário de Santo António. Frei António de 

Loulé, Presidente da Piedade. Frei José de Santa Maria, Presidente das 

Missões de Santo António. 

 

[em anexo]: O Comissário de Santo António em este Estado, expõe 

humildemente a Vossa Majestade nesta Junta das Missões em como há menos 

de um ano por via do Governador e Capitão-geral tem vindo dos sertões mais 

de 200 pessoas para a aldeia do Maracaná de que tanto estava falta, e ao 

presente corre por conta dos seus missionários, e o tal gentio ainda anda 

número, assim como veio do sertão, é necessário que Vossa Majestade seja 

servido pela sua grande piedade, mande dar alguma ferramenta para os índios 

principiarem sua vida e algum pano (ao menos as mulheres) para se cobrirem. 

 

(a) Frei Jerónimo de São Francisco 

Comissário 

      Foi visto em a Junta das Missões deste Estado o dito requerimento que 

pareceu muito justo, não só por ser a dita aldeia a melhor que tem este estado 

pois somente de seu serviço se valem as salinas reais, e dela se tiram índios 

para guias para toda a parte, por serem os mais experimentados, se não, 

também, por os ter a dita aldeia em o lugar mais comum, por onde para o 

Maranhão passam os brancos, de quem a desnudez é mais estranhada, por 

cuja causa e respeito se ordenou, se desse uma peça de ferramenta a cada um 

dos índios e para as índias o pano que precisamente for necessário para se 

cobrirem. 

 

DOCUMENTO Nº 117 

1702, Abril, 21, Lisboa – Carta de D. Pedro II para Frei João de Santo 

Atanásio, religioso capucho no Maranhão, a indicá-lo para o cargo de 

Procurador das Missões terminadas as funções de Presidente das 

mesmas. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n 

  

     Frei João de Santo Atanásio. Eu El Rei vos envio muito saudar. Ainda que 

pelos vossos impedimentos deixaste o cargo de Presidente das Missões, vos 
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não podereis escusar de ser procurador delas, porque o vosso zêlo, as vossas 

virtudes, e a vossa experiência sempre podem ser de grande utilidade para o 

vosso sucessor, e mais religiosos, se empregarem no cuidado deste santo 

exercício. 

     De vós faço toda a estimação e confiança para esperar que continueis de 

advertir dessa parte o que for necessário ao maior bem das almas, e de avisar 

do que se vos oferecer que convém que eu mande ordenar para se coseguir 

este fim que mais desejo. 

     Escrita em Lisboa a 21 de Abril de 1702. 

Para Frei João de Santo Atanásio, Religioso Capucho do Estado do Maranhão. 

 

DOCUMENTO Nº 118 

1702, Abril, 21, Lisboa – Carta régia sobre a repartição dos índios das 

missões em três partes, o número de índios de serviço às missões e os 

destinados ao serviço das salinas e do pesqueiro reais no Pará (cópia). 

I.H.G.B., Colecção Macedo Soares, DL 1071, 15, doc. nº 8. 

 

     (…) Se um missionário tiver uma aldeia, e esta não tiver os índios 

competentes para se repartirem em três partes, uma que haja de ficar sempre 

nela, outra que seja de repartição, e outra em que possam caber os vinte e 

cinco índios do seu uso, os deterá só a respeito dos que se houverem de 

repartir, e nunca se repartirão, mesmo dos que ficarem livres ao dito 

missionário, porque neste caso se devem contentar de terem menos índios 

para o seu serviço, se na terça parte, além das duas não couber, e de vinte e 

cinco que lhe são destinados; e porque a Aldeia de Joanes é aplicada às 

salinas reais e a do Maracanã ao pesqueiro de peixe salgado para a Infantaria 

e povo da cidade do Pará, outro sim sou servido declarar que destas aldeias 

não poderão tirar os missionários os vinte e cinco casais que lhes são 

concedidos, nas outras, e que só poderão ter em cada uma delas dois 

pesqueiros, dois pescadores, dois caçadores, e os que lhe forem necessários 

para remar a canoa, nas ocasiões em que mandarem ou forem à cidade buscar 

as coisas. 

     (…) para que desta segunda declaração se não diga que os oficiais da 

minha fazenda, que administram as ditas salinas e o dito pesqueiro queiram 

usar dos ditos índios para outro serviço que não seja este da sua aplicação, 

ficareis entendendo que, não só lhes mando proibir com as penas da minha 
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Lei, mas que cometendo esta culpa, sejam privados de seus ofícios para nunca 

mais os poderem servir, nem outros alguns deste Estado. 

     Lisboa, 21 de Abril de 1702. 

(a) Rei. 

 
DOCUMENTO Nº 119 

1702, 21, Lisboa – Carta de D. Pedro II a D. Manuel Rolim de Moura sobre 

o descimento de índios Aruãs e Tucujús, a edificação da casa conventual 

de Franciscanos no Caiá, e outros assuntos relativos às missões. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 

   

      Dom Manuel Rolim de Moura, Amigo. 

      Eu El Rei vos envio muito saudar. Procurareis favorecer e ajudar os 

missionários, estimando os que melhor satisfizerem a sua obrigação, e fazendo 

que todos satisfaçam o que lhes toca com o zelo que devem ter do bem 

espiritual das almas e do meu serviço. 

 Aos índios Aruãs fareis inteiramente guardar as condições com que 

desceram das suas terras, e igualmente o fareis assim observar com os 

Tucujús se das suas terras descerem ou tiverem descido. 

 Ao preto José Lopes significareis especialmente o meu real agrado pelo 

honrado procedimento e verdadeiro amor das almas como trata das missões e 

ajuda os missionários. 

 Fareis, outrossim, acabar o hospício dos padres Capuchos de Santo 

António com princípio no Caiá, ou em outro que no sertão, em que o tenho 

mandado fazer, se achar mais conveniente, e me enviareis pela Junta das 

Missões, relação de todas as aldeias, declarando o número delas, dos gentios 

que as habitam e dos missionários que as administram. 

 

Escrita em Lisboa, a 21 de Abril de 1702. 

(a) Rei 

 

DOCUMENTO Nº 120 

1702, Junho, 10, Belém – Carta de Francisco Potefeliz, Síndico dos 

Conventos do Maranhão, anunciando o afastamento do cargo, com 

denúncia das despesas das missões. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 
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     Meu muito Reverendo Padre Provincial Frei João de São Tomás 

     Com razão estranhará Vossa Paternidade este meu arrojo, em particular 

estas regras, mas a ocurrência, e a obrigação do cargo, que até agora ocupei 

me não isenta de as fazer, pois fui Síndico do Convento desta cidade do Pará e 

de todas as missões, por morte de meu sogro Lourenço Alves Roxo desde o 

ano de 1697 até este ano de 1702. E por algumas dúvidas, que tive com o 

Irmão Comissário por eu zelar as esmolas do Convento, larguei a dita 

ocupação de síndico. E para que Vossa Paternidade venha na boa inteligência 

o porque o fiz, e ainda para serviço de Deus Nosso Senhor e do bem do 

Convento, narrarei ingenuamente o motivo e causa, que me fez largar a dita 

assistência. 

     Foi o caso, que encomendado ao Presidente Frei Manuel da Graça, o 

Provincial da Misericórdia, todos os sermões das quartas feiras da quaresma, 

dos quais pregou o Irmão Comissário três, um por falta do Irmão Pregador Frei 

Domingos de São Pedro de Alcântara por adoecer no dito tempo, que havia de 

pregar, e os outros dois por o dito Irmão Comissário os querer pregar, dos 

quais três sermões, a esmola forçosamente quis qplicar para as missões, o que 

me impugnei como me ocorria, a que ele dito Irmão Comissário tornou a instar 

com tanto domínio, que fui obrigado até entregar a carta de síndico, pois 

parecia que bastava para se dar por satisfeito, em aplicar às missões a esmola 

de todos os que pregou nos domingos de quaresma [na] Igreja Matriz desta 

cidade e se a tal esmola, sobre a qual houve a contenda, a havera pedido com 

aquela urbanidade religiosa, que alegam as constituições, na qual não tem 

mais que o uso delas, com o parecer dos discutos, e cedera deste meu zelo, 

suposto em parte claudicaria pelo que me ocorre, pois o convento se não acha 

tão abastado, que dele se possa divertir coisa alguma para a outra parte. Pois 

somente se acha com 49.037 Reis e estes não chegam para provimento de 

legumes e aguardentes e outras coisas, que necessariamente se gastam no 

refeitório e o mais comum de casa, e considerando a importância dos três 

sermões que importam 18 Reis não são estes, os que hão desempenhar dois 

contos de reis, que me devem as missões, sendo que ao Convento muitos 

destes poucos o ajudam. Esta mesma questão tive com o Irmão Guardião Frei 

António de Santa Catarina querendo reservar outros três sermões para o 

serviço de certa casa da Província, da qual me mostrou licença, repliquei. E 
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ponderando o dito as minhas equivalentes razões, foram metidos no recibo do 

convento. 

     Agora meu Padre Provincial se eu nestas implicâncias errei, terei por grande 

dita a repreensão da Vossa Paternidade, mas só o que poderei afirmar, que 

confessarei ter errado por zeloso síndico que como não aceitei o dito cargo por 

respeitos humanos, a Deus espero a remuneração. Também me parece dar a 

Vossa Paternidade uma breve conta dos recibos que tiveram, e despesas que 

fiz com as missões, desde que sou síndico, para que Vossa Paternidade veja o 

resto com que assisto da minha fazenda, além do que recebo para vir no 

conhecimento do muito que as missões gastam, e o pouco lucro que depois se 

tira, o que em nenhumas das outras missões das mais religiões se observa, 

não deixando de ser em ludíbrio da religião, pois mal condiz os excessivos 

gastos que nelas se fazem, com o que professam os filhos de Nosso Padre 

São Francisco e poderá ser que por tão zeloso que sou desta sagrada religião, 

e não ignorar semelhantes exorbitâncias, não sou de alguns religiosos bem 

visto mas como o meu fim é desinteressado e dirigido ad majore Dei gloriam, a 

tudo me submeto para a censura. 

Os recibos, e as despesas são as seguintes: 

Sendo o Irmão Presidente 

Frei António das Chagas 

R. desde os meses de 2 de Junho até 13 de Julho de1699…………….306162 

Despesa dos ditos meses…………………………………………………..738242 

Fora esta despesa, que está feita depois deste ajuste, muito mais importará a 

despesa deste ano com a esterilidade que houve de cacau. 

Parecia-me acertado que o Irmão Síndico que se fizer no tempo vindouro fosse 

confirmado pelo Padre Provincial da Província, já que o ser eleito pelo mesmo, 

repugna ao estatuto a este fim posto, remetendo-se-lhe a carta de síndico do 

Convento do Pará. E das missões, com um regimento como se há-de haver 

com o que pertence ao Convento e às missões para o Convento ou Conventos. 

Porque com esta clareza se evitam dúvidas, que acontecem entre o síndico e 

os Prelados, e também porque os Prelados locais não possam dispôr coisa 

alguma do económico como remeter carregações para o Reino, aprestar 

canoas para o sertão nem os homens, que forem nelas sem o parecer do 

síndico em estas e outras semelhantes. Porque por alguns não observarem 

este ditâme perderam muito que poderíam recuperar, e sobretudo fará Vossa 

Paternidade aquilo, que melhor lhe ditar a sua consciência para honra e glória 
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da religião e serviço de Deus lhe ampliando a Vossa Paternidade da vida 

eterna, e a mim muitas ocasiões em que obedecer a Vossa Paternidade.          

A pessoa o céu guarde. Pará, 10 de Julho de 1702. 

(a) Francisco Potefeliz 

 

DOCUMENTO Nº 121 

1702, Julho, 6, Belém do Pará – Certidão de Justificação do pedido feito 

pelo Comissário da Província de Santo António à Fazenda Real da 

Capitania de Belém do Pará para que lhe seja dado traslado de dois 

Alvarás de D. Filipe III, datados de 3 de Janeiro de 1617 e 20 de Junho de 

1618, sobre vários benefícios que tinham sido dados aos quatro 

religiosos da Província que viajaram para a Amazónia, com a obrigação 

de fundarem um convento com sua igreja. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n..  

 

     Súmula [no verso]: Maço 1, nº 12. Alvarás de El Rey Felippe 3º, em que 

manda dar duas arrobas de cera, um quarto de azeite, outro de farinha, e uma 

pipa de vinho, para quatro religiosos que mandou da nossa Província fundar 

naquela conquista, em 3 de Janeiro de 1617. Em outro, ordena-se-nos [que] 

façamos naquela Conquista uma casa e igreja de madeira em que vivamos e 

celebremos os ofícios divinos, e que nos dão uma custódia de prata para o 

Santíssimo, uma caixa para o sacrário, e cada ano uma pipa de vinho, um 

quarto de farinha para as hóstias, um quarto de azeite e duas arrobas de cera, 

uma em cera lavrada e outra em rolo, e oito varas de burel para cada um levar, 

e trinta alqueires de sal. Em 20 de [Junho] de 1618. 

 

     Diz o Comissário de Santo António, que lhe é necessário o traslado dos 

papéis que vão juntos para certo requerimento, e portanto pede a Vossa 

Mercê, Senhor Doutor Provedor-mor, seja servido mandar ao Escrivão da Real 

Fazenda lhe passe o traslado que pede, em forma que faça fé. E receberá 

mercê. 

Traslado que se pede. 

     Diz Frei Jerónimo de São Francisco, Comissário desta Província, que por 

este requerimento lhe é necessário uma certidão dos alvarás da Fazenda Real, 

para que conste, se lhe dera uma esmola do sal, que Sua Majestade que Deus 

guarde, por um alvará seu mandou dar aos religiosos da Província. Pede a 
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Vossa Mercê lhe mande passar uma certidão do que constar dos ditos livros da 

Fazenda Real. E receberá mercê, como pede. 

Belém, o primeiro de Julho de 1702. 

 

Certidão. 

     Pedro Cavalheiro, Professo na Ordem de Cristo, Escrivão da Fazenda Real 

nesta Capitania de Belém do Grão-Pará, etc., certifico e passo poder aos que a 

presente certidão virem, que nos Livros de Receita e Despesa que serviam e 

servem aos Almoxarifes não consta se desse para esmola sal algum aos 

Reverendos Padres de Santo António desta cidade. O referido passa na 

verdade, e aos mesmos livros me reporto. Por onde passei a presente, por mim 

assinada. Nesta cidade de Belém de Pará aos quatro de Julho de mil 

setecentos e dois anos. 

     (a) Pedro Cavalheiro. 

Reconhecimento. 

     Jerónimo de Araújo, Tabelião Público do Judicial e Notário nesta cidade de 

Belém do Grão-Pará, et.c, faço fé aos que a presente Certidão de 

Reconhecimento virem, que eu conheço a letra e sinal da certidão atrás ser do 

Escrivão da Fazenda Real, Pedro Cavalheiro, e como tal o hei por reconhecida, 

em fé do que passei a presente.  

     Belém, sete de Julho de mil e setecentos e dois anos. Em testemunho de 

verdade estava o sinal público. Reconhecido por mim, Tabelião, Jerónimo de 

Araújo. (à margem: Pagou cem réis). 

     (a) [Jerónimo] Araújo. 

Petição. 

     Diz o Comissário dos Religiosos Capuchos da Província de Santo António 

que, sendo os religiosos de sua Província os primeiros que vieram a este 

Estado, e que muito à custa do seu trabalho e das esmolas dos fiéis cristãos 

têm domado e detido a maior parte das nações belicosas dos gentios Aruãs, 

vizinhos aos franceses, e de outras nações do Cabo do Norte, de que têm feito 

muitas aldeias na Ilha grande de Joanes, vizinhos desta cidade, sem que até 

agora, para os gastos do referido, se lhes dê coisa alguma, como consta do 

Livro da Real Fazenda. E como assim é, na verdade, lhe é necessária certidão 

jurídica, pede a Vossa Mercê, senhor Doutor Provedor-mor, mande ao Escrivão 

da Fazenda Real lhe passe uma certidão do que constar dos ditos livros em 

forma de que faça feito. E receberá mercê como pede.  
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Belém, trinta de Julho de 1702. 

 

Certidão. 

     Pedro Cavalheiro, Professo na Ordem de Cristo, Escrivão da Fazenda Real 

nesta Capitania-mor do Grão-Pará, etc., certifico, aos que a presente certidão 

virem, que pelos Livros da Receita e Despesa dos Almoxarifes que serviram e 

servem nesta Capitania, não consta se fizesse alguma despesa com os 

Reverendos Padres Capuchos da Província de Santo António para o efeito de 

descerem do Mearim e aldearem os gentios dos sertões desta Capitania. O 

referido passa na verdade, e aos ditos livros me reporto, donde passei a 

presente, por mim assinada, nesta Cidade de Belém do Grão-Pará, aos dois de 

Julho de mil e setecentos e dois anos. 

(a) Pedro Cavalheiro 

 

Reconhecimento. 

     Jerónimo de Araújo, Tabelião do Judicial e Notas nesta cidade de Belém, 

Capitania-mor do Grão-Pará, etc., faço fé aos que a presente Certidão virem, 

digo, de Reconhecimento virem, que eu conheço a letra da certidão atrás e 

acima, e firma posta ao pé dela, ser de Pedro Cavalheiro, Professo da Ordem 

de Cristo, Escrivão da Fazenda Real nesta Capitania, e como tal o hei por 

reconhecida. Belém, dois de Julho de mil e setecentos e dois anos. Em 

testemunho de verdade. Estava o sinal público. Reconhecido por mim, 

Tabelião, Jerónimo de Araújo. (à margem: Pagou cem reis). 

(a) [Jerónimo] Araújo. 

 

Certidão de Justificação. 

     O  Doutor Miguel Monteiro Bravo, Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo, 

do Desembargo de Sua Majestade e seu Ouvidor Geral e Auditor da Gente de 

Guerra com alçada no Cível e Crime, Juíz das Justificações e dos Feitos de 

Sua Real Coroa, Chanceler e Corregedor da Comarca, Capelas, Resíduos, 

Procurador da Fazenda Real, e do Tribunal dos Defuntos e Ausentes, nesta 

Cidade do Pará, etc., faço saber aos que a presente Certidão de Justificação 

virem, que a mim me consta, por fé do escrivão que esta subscreveu, ser o 

sinal e letra atrás do reconhecimento do Tabelião Jerónimo de Araújo, um dos 

do público desta Cidade, o qual hei por justificado, de que mandei passar a 

presente, por mim assinada.  
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     Belém, Julho, seis de mil e setecentos e dois anos. Eu, António Manuel 

Sobral, Escrivão da Ouvidoria Geral, o subscrevi. 

(a) [Miguel Monteiro] Bravo. 

 

Petição. 

     Diz Frei Jerónimo de São Francisco, Comissário de Santo António, de que 

este requerimento que tem, lhe é necessário quanto rende a salinas de sal a 

Sua Majestade cada ano, e quanto faz de gasto do dito sal o pesqueiro em 

salgar as tainhas para esta cidade. Portanto, pede a Vossa Mercê, Senhor 

Doutor Ouvidor Geral, lhe mande passar uma certidão dos livros da Fazenda 

Real o que constar na verdade. E receberá mercê. 

 

Despacho 

     Como pede. Belém, o primeiro de Julho de mil e setecentos e dois. 

(a) Miguel Monteiro Bravo. 

 

Certidão. 

     Pedro Cavalheiro, Professo na Ordem de Cristo, Escrivão da Fazenda Real 

nesta Capitania-Mor do Grão-Pará, etc, certifico aos que a presente Certidão 

virem, que pelos livros dos Almoxarifes, que serviu e serve, consta, que as 

salinas de Sua Majestade renderam o ano de mil e seiscentos e noventa e oito, 

quatro centos e noventa e seis alqueires de sal, e o ano de seiscentos e 

noventa e sete, trezentos e oitenta e dois, e o ano de seicentos e noventa e 

nove, novecentos reis, e o ano de mil e setecentos e oito, setecentos e oitenta, 

e o ano de mil setecentos e um, mil e quinhentos alqueires, digo, e nove 

alqueires, e no pesqueiro do dito Senhor se gastam em salgar o peixe que vem 

para esta cidade, novecentos e sessenta alqueires - vindo a canoa duas vezes 

no mês - e este gasto, conforme o tempo, é pouco maior ou menor. O referido 

passa na verdade, e aos ditos livros me reporto, por onde passei a presente, 

por mim assinada. Nesta Cidade de Belém, aos três de Julho de mil e 

setecentos e dois anos. 

(a) Pedro Cavalheiro. 

 

Reconhecimento. 

     Jerónimo de Araújo, Tabelião Público do Judicial e Notas nesta cidade de 

Belém, Capitania-mor de Grão-Pará, etc., faço fé aos que a presente Certidão 
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de Reconhecimento virem que eu conheço a letra e sinal da certidão atrá, e 

acima, ser do Escrivão da Fazenda Real desta Capitania, Pedro Cavalheiro, e 

como tal o hei por reconhecida, em fé de que passei a presente. Belém, sete 

de Julho de mil e setecentos e dois anos. Em testemunho de verdade. Estava o 

sinal público, reconhecido por mim, Tabelião Jerónimo de Araújo. (à margem: 

Pagou cem reis). 

(a) [Jerónimo] Araújo 

 

Petição. 

      Diz o Comissário de Santo António, que para certo requerimento que tem, 

pertencente à sua Religião, lhe é necessário o traslado de duas provisões reais 

àcerca de suas ordinárias, cujos originais estão no Primeiro Livro da Fazenda 

Real desta Cidade. Portanto, pede a Vossa Mercê, senhor Provedor da 

Fazenda, seja servido mandar-lhe passar o dito traslado em forma que faça fé. 

E receberá mercê. 

 

Despacho. 

     Como pede. Belém, nove de Novembro de mil e setecentos e um. 

(a) Miguel Monteiro Bravo. 

 

Traslado de dois Alvarás dos Reverendos Padres de Santo António que se 

acham registados no Primeiro Livro de Registos da Fazenda Real que se 

pedem. São os seguintes. 

     Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará virem que, havendo respeito e ser 

necessário assistirem na nova Conquista do Rio das Amazonas, Religião para 

a promulgação do Santo Evangelho e conversão das almas, que é o principal 

que me move a sustentar a dita Conquista, e ora irem para o dito efeito quatro 

religiosos Capuchos da Província de Santo António deste Reino fundar uma 

casa àquela Conquista, hei por bem, e me praz, de fazer esmola aos ditos 

religiosos de duas arrobas de cera, um quarto de azeite, e outro de farinha, e 

uma pipa de vinho de ordinária para o culto divino e necessidades dos padres 

da dita casa, que novamente vão fundar, em cada um ano, pelo que mando ao 

Almoxarife da dita Conquista, que ora é e ao diante for, que de qualquer 

dinheiro que tiver de seu recebimento compre as ditas duas arrobas de cera, 

um quarto de azeite, e outro de farinha, e uma pipa de vinho, do fim deste ano 

em diante, porquanto o que se monta na dita ordinária, lhe mandei dar este 
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presente adiantado antes que partissem deste Reino, das quais coisas lhe faço 

pagamento em cada um ano por este só Alvará sem mais outra Provisão. E 

pelo traslado dele, que seja registado no livro de sua despesa pelo Escrivão de 

seu cargo, e com conhecimento dos ditos padres, e lhe seja lavrado em conta a 

quantia, que nisto dispender. E assim, mando ao Provedor da minha Fazenda, 

que ora é, e ao diante for, da dita Conquista, faça cumprir, e guardar este 

Alvará na forma que se nele contém, sem dúvida alguma, porquanto é minha 

tenção aqui dar as ditas coisas, se lhe faça bom pagamento do melhor que 

houver na terra, o qual valerá como Carta, posto que não passe pela 

Chancelaria, sem embargo da Ordenação do Segundo Livro, Título trinta e 

nove, e quarenta, que o contrário dispõem. Gonçalo Pinto de Freitas o fez 

escrever em Lisbo,  a três de Janeiro de Mil e Seiscentos e Dezassete. Diogo 

Soares. (à margem: O Arcebispo de Lisboa. Mais contém o Alvará acima, 

porém não se pode ler). 

 

Traslado do Registo de outro Alvará dos mesmos Padres no mesmo Livro, 

registado a fl. 59 até ao verso, é o seguinte. 

     Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará virem que, havendo respeito aos 

religiosos Capuchos que residem na Conquista do Grão-Pará, irem a ela por 

meu mandado e ao serviço que ali fazem a Deus, e a mim, da conversão do 

gentio, e aumento da nossa Santa Fé Católica, que é o que mais me move a 

sustentar e conservar a dita Conquista, e ouvir terem na casa em que residam 

ordinária para celebrarem os ofícios divinos, e ajuda de sua sustentação, e 

serem naquelas partes necessários para o dito efeito, hei por bem e me praz 

de lhe fazer mercê por esmola que por conta de minha Fazenda se lhes ordene 

na dita Conquista uma casa e igreja de madeira em que vivam, e celebrem os 

ditos ofícios, e se lhes dê por uma vez uma custódia de prata para o 

Santíssimo Sacramento, e uma caixa para o Sacrário, e assim de ordinária, em 

cada, um ano uma pipa de vinho de Canárias ou da Ilha da Madeira, que irá em 

piroleiras, por respeito da broca que há naquelas partes, e um quarto de farinha 

para hóstias bem concertado, e outro de azeite deste Reino, e duas arrobas de 

cera lacrada, uma em velas e outra em rolos, e assim de oito varas de burel 

para cada religioso, e de trinta alqueires de sal para gasto da comunidade, a 

qual ordinária se lhe pagará por tempo de cinco anos somente, visto não haver 

por ora rendimento na dita Conquista, donde as possam haver de seu 

recebimento, compre a dita pipa de vinho e  varas de burel para cada religioso, 
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e lhe faça delas bom pagamento em cada um ano, até com efeito se cumprirem 

os ditos cinco anos na forma que se declara por este Alvará somente, sem 

mais outra Provisão, e pelo traslado dele, que será registado nos livros de sua 

despesa pelo escrivão de seu cargo e conhecimento do Guardião ou 

Procurador dos ditos religiosos, e assento do dito Escrivão, do que nas ditas 

coisas se mostrou, nem quanto lhe seja levado em conta a quantia que nisso 

dispender, e do Capitão-mor e Provedor de minha Fazenda da dita Conquista. 

Outrossim, mando, façam ordenar aos ditos religiosos a dita casa e igreja de 

madeira, e cumpram e façam cumprir e guardar este alvará inteiramente, como 

nele se contém, o qual valerá como Carta, sem embargo do Segundo Livro, 

título quarenta, em contrário. Gonçalo Pinto de Freitas a fez, em Lisboa, a 

dezasseis de Junho de seiscentos e dezoito. Diogo Soares o fez escrever. O 

Marquês  de Alenquer. Duque de Francavila. Dom Estêvão de Faro. Há Vossa 

Majestade, por bem, pelos respeitos atrás declarados, de fazer mercê por 

esmola aos Religiosos Capuchos, que residem na conquista do Pará, que por 

conta da Fazenda Real se lhe ordena uma casa e igreja de madeira em que 

vivam, e uma custódia de prata para o Santíssimo Sacramento, e uma caixa 

para o sacrário, e de ordinária, cada ano uma pipa de vinho, um quarto de 

farinha, e outro de azeite, e duas arrobas de cera lavrada por tempo de cinco 

anos, e oito varas de burel para cada religioso, trinta alqueires de sal para a 

comunidade. E este valerá como Carta. Diogo Soares. João Gomes Leitão. 

Pagou nada por ser por esmola, em Lisboa, a vinte de Julho de seiscentos e 

dezoito anos. Miguel Maldonado. Registado na Chancelaria, a folhas cento e 

quatro. Álvaro de Madureira. [à margem: Cumpra-se. Belém, quatro de 

Novembro de seiscentos e dezoito]. André Pereira. O qual Traslado de 

Provisão, eu, Cristóvão Vaz de Betencur, Escrivão da Fazenda de Sua 

Majestade, fiz trasladar, do próprio a que me reporto, a vinte e quatro de 

Novembro de seiscentos e dezoito anos. Cristóvão Vaz de Betencour. E não 

continha mais o dito Alvará, que se acha registado no livro deles, primeiro 

desta Capitania, a folhas cinquenta e nove, até ao verso, a que me reporto em 

tudo, com o qual esta conferi, consenti, escrevi, e assinei. Nesta Cidade de 

Belém, aos dez dias do mês de Novembro de setecentos e um anos. 

(a) Pedro Cavalheiro. 

 

Reconhecimento. 
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     Jerónimo de Araújo, Tabelião Público do Judicial e Notas, nesta Cidade de 

Belém do Grão-Pará, etc., faço saber aos que a presente Certidão de 

Reconhecimento virem que eu conheço a letra e sinal dos traslados atrás, e 

acima, semr de Pedro Cavaleiro, Escrivão da Fazenda Real nesta Capitania, e 

como tal a hei por reconhecida. Belém, dois de Julho de mil e setecentos e dois 

anos. Em testemunho de verdade. Estava o sinal público. Reconhecido por 

mim, Tabelião Jerónimo de Araújo. (à margem: pagou cem reis). 

(a) [Jerónimo de] Araújo. 

 

Certidão de justificação. 

     O Doutor Miguel Monteiro Bravo, Cavaleiro Professo de Cristo do 

Desembargo de Sua Majestade, seu Ouvidor Geral, e Auditor da Gente de 

Guerra com Alçada no Cível e Crime, Juiz das Justificações, Feitor de Sua 

Real Coroa, Chanceler e Corregedor da Comarca, Capelas e Resíduos, 

Provedor da Fazenda Real, e do Tribunal dos Defuntos e Ausentes nesta 

Cidade de Belém do Pará, etc., faço saber aos que a presente Certidão de 

Justificação virem, que por fé do escrivão que subscreveu, me consta ser a 

letra e sinal atrás do reconhecimento do Tabelião Jerónimo de Araújo, Escrivão 

Público desta Cidade, o que hei por justificado, de que mandei passar a 

presente, por mim assinada. Belém, seis de Julho de mil e setecentos e dois 

anos. E eu, António Manuel Sobral, Escrivão da Ouvidoria Geral, o subscrevi. 

(a) Miguel Monteiro Bravo. 

 

Petição 

     Diz Frei Jerónimo de São Francisco, Comissário neste Estado dos 

Conventos de Santo António da Província de Portugal, que nos Livros da 

Câmara deve estar a cópia de uma Carta escrita a Sua Majestade, em que os 

oficiais do Senado pediam ao dito Senhor mandasse para esta Capitania 

alguns religiosos Capuchos, como também o registo de uma Provisão, que 

mandou passar o Governador que foi deste Estado, Jácome Raimundo de 

Noronha, sobre o descobrimento do Rio de São Francisco de Quito, chamado 

das Amazonas, do registo de outra Provisão de Sua Majestade expedida para 

efeito de virem para este Estado, de ofícios e conventos, e do mais que se 

acharem nos ditos livros, e os serviços que têm feito a Sua Majestade, lhes são 

a eles muito necessários, o saber dos primeiros que contêm diversas matérias, 

somente expressam do que pertence aos ditos religiosos, e declaração delas, e 
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o último de verbo ad verbum. Pede a Vossas Mercês, senhores oficiais da 

Câmara, lhes mande passar por certidão os ditos traslados na forma referida. E 

receberá mercê. 

Despacho. 

     Passe do que constar. Belém, Câmara, doze de Abril de mil e setecentos e 

dois. Brito. Oliveira. Ferreira. Cardoso. Furtado. Tavares. 

Certidão. 

     Jacob Correia de Miranda, Escrivão da Câmara da Cidade de Belém do 

Pará, etc., certifico que, vendo os livros desta Câmara, deles consta o seguinte: 

uma Carta escrita a Sua Majestade, que Deus guarde, pelos oficiais da 

Câmara, na era de mil e seiscentos e trinta e sete em que, queixando-se de um 

Governador, diz o seguinte: Senhor, os religiosos de Santo António tiveram 

mais ordem para fugirem às perseguições com se irem, e nos desarranjaram 

(?), de que estamos faltos. Deve Vossa Majestade mandar alguns do mesmo 

hábito, porque a pouca ambição deles acrescentou ao Gentio a fé, e com o 

modo que administram os Sacramentos, assim a nós, como aos gentios, sem 

que os possa impedir ambiciosas jurisdições. E no fim da dita carta estavam 

assinados os ditos oficiais da Câmara, que são as pessoas seguintes: o 

Ouvidor António Lameira de França; O Juíz Gaspar Varela; O Vereador António 

Gome;. O Procurador Baltazar Dia; O Escrivão da Câmara Jorge de Betencur 

Moniz.  

     E bem assim, mais uma Provisão do Governador Jácome Raimundo de 

Noronha para o descobrimento do Rio de São Francisco de Quito, em Junho de 

mil e seiscentos e trinta e sete, que diz o seguinte: “Faço saber aos que esta 

minha provisão virem que, conforme as informações, digo, o aviso que tive do 

descobrimento do Rio de São Francisco de Quito, a que chamam das 

Amazonas, conforme as informações que me têm dado os soldados 

castelhanos, e dois religiosos da Ordem de São Francisco que saíram da 

cidade de Quito, e navegaram pelo dito rio abaixo, achando-o todo navegável, 

e assim mais se acha em um Livro de Registo de Datas estar o Padre Custódio 

Frei António da Merceana, governando esta Capitania na era de seiscentos e 

vinte com o Capitão Pedro Teixeira, juntamente e como tal assinando, e 

despachando as ditas datas, que todas estão assentadas pelo dito Padre, e 

Pedro Teixeira, e do mesmo livro consta haver nesta Capitania, perto da 

Fortaleza dela, casa de religiosos de São Francisco na era de mil e seiscentos 

e dezanove, e outrossim consta e se acha mais em um Livro de Vereações, 
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que em vinte e quatro do mês de Maio de mil e seiscentos e cinco apresentou 

em Câmara, sendo oficiais dela Pedro Serpa, Francisco Guedes Aranha, Bento 

Rodrigues de Oliveira, António de Marim Tejo, Francisco Madeira e Amaro 

Ribeiro, o Reverendo Frei Cristóvão de Lisboa, Custódio neste Estado, entre 

outros papéis que não declara o dito termo da Vereação, uma provisão por um 

regimento que fez o principal tabelião, e outros moradores no Camutá, dizendo 

o seguinte: que eles não queriam estar naquelas terras por nenhuma via, 

porque quando se aposentaram, e se disseram pelos antigos e religiosos de 

Santo António o Reverendo Padre Frei Cristóvão de Lisboa era em tempo que 

as ditas terras eram de Sua Alteza e não de senhorio, no tempo que governou 

este Estado Francisco Coelho de Carvalho, na era de vinte e sete, pouco mais 

ou menos, e este requerimento fizeram os ditos Índios em Câmara aos oficiais 

dela na era de seiscentos e setenta e três, que eram Manuel Guedes Aranha, 

Manuel Cordeiro Jardim, Alexandre da Cunha de Matos, Henrique de Sousa, e 

Francisco Varges de Albuquerque. Isto é o que se acha nos ditos livros 

pertencente aos ditos religiosos de Santo António, a que me reporto, em virtude 

de que passei a presente certidão por um despacho dos oficiais do Senado da 

Câmara desta Cidade, a qual vai por mim assinada sem coisa que dúvida faça. 

Belém do Pará, vinte e sete de Maio de mil setecentos e dois. 

(a) Jacobo Correia de Miranda 

 

Reconhecimento. 

     Jerónimo de Araújo, Tabelião Público do Judicial e Notas nesta cidade de 

Belém do Grão-Pará, faço saber aos que a presente Certidão de 

Reconhecimento virem que eu conheço a letra e sinal dos traslados atrás, e 

acima, serem de Pedro Cavaleiro, Escrivão da Fazenda Real nesta Capitania, 

e como tal a hei por reconhecida. Este presente ano de mil e setecentos e dois, 

como também a letra e sinal da certidão atrás, e acima, ser do Escrivão do dito 

Senado Jacobo Correia de Miranda, e como tal as hei por reconhecidas. 

Belém, dois de Julho de mil e setecentos e dois anos. Em testemunho de 

verdade estava o sinal público reconhecido por mim, Tabelião Jerónimo de 

Araújo. (à margem: Pagou cem reis). 

(a) [Jerónimo de] Araújo. 

 

Certidão de justificação. 
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     O Doutor Miguel Monteiro Bravo, Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo, do 

Desembargo de Sua Majestade e seu Ouvidor Geral, e Auditor da Gente da 

Guerra com Alçada no Cível e Crime, Juíz das Fortificações e Feitos de Sua 

Real Coroa, Chanceler  e Corregedor da Comarca e Capelas e Resíduos, 

Provedor da Fazenda Real e do Tribunal dos Defuntos e Ausentes nesta 

Cidade de Belém do Pará, etc., faço saber aos que a presente Certidão de 

Justificação virem, que a mim me constou, por fé do escrivão que esta escrita 

ser a letra de Jerónimo de Araújo, o que eu hei por justificado, de que mandei 

passar a presente por mim assinada. Belém, seis de Julho de mil e setecentos 

e dois. Eu António Manuel Abreu, Escrivão, o escrevi. 

(a) Miguel Monteiro Bravo 

 

DOCUMENTO Nº 122 

1702, Julho, 13, Pará (Convento de Santo António) – Carta de Frei 

Ambrósio da Conceição, Presidente das Missões do Maranhão, para o 

superior da Província de Santo António. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 18, doc. 

s/n. 

 

     Jesus Maria Santíssima 

     Caríssimo Irmão Ministro, bem sei, que por grande novidade, há-de Vossa 

Caridade ler estas minhas letras, e muito melhor deve estranhá-las agora no 

fim do seu Provincialado, quando deviam ser feitas no princípio, dando-lhe 

nelas muitos parabens, mas a tudo me fez faltar a pouca confiança, e não a 

falta do conhecimento da minha obrigação, que bem sei o devia fazer, pois 

conheci em algum tempo o muito que Vossa Caridade me era afeiçoado com 

que agora disto peço perdão, ficando sempre sujeito ao castigo que merecer 

esta minha culpa, ou descuido, e também a lembrança de o encomendar a 

Vossa Caridade, a Deus (como sempre faço e fiz) pedindo-lhe de a Vossa 

Caridade muito perfeita saúde para poder acabar, em seu santo serviço. 

     Resta-me agora dar a Vossa Caridade conta, em como depois que Deus foi 

servido levar para si o Irmão Confessor Frei José de Santa Maria, Presidente 

das Missões, em companhia do Irmão Frei Martinho da Conceição, aos quais 

mataram uns Tapuias que iam buscar para o grémio da Igreja, da qual alguns 

tinham apostatado, ficaram às minhas costas as missões, tratando delas, não 

como Presidente, mas como Procurador delas, cujo ofício havia já três anos 
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exercitava, socorrendo as missões com tudo o necessário, conforme a ordem 

que para isso davam os prelados. Como o Irmão Comissário esperava, viesse 

do Maranhão o Irmão Confessor Frei António das Chagas, esteve sem 

Presidente até agora, que em vésperas de me embarcar para esse Reino, me 

elegeram por Presidente delas, o que aceitei mais por força que por vontade, 

não por me ver livre desta terra, em que estou há dez anos, que me tem 

parecido dez mil. 

     Bastantes razões aleguei para que me não fizessem, mas não foi possível o 

querer-me livrar. Entre outras muitas razões que dei, foi primeiramente a minha 

incapacidade, depois o estar já bastantemente enfadado com a procuradoria de 

três anos, e que eu podia muito bem servir a Província na prédica, e no mais, 

que os outros a serve, e, sobretudo, o que mais me obrigou a repugnar, é que 

todo este meu trabalho me não serve de nada, falando das telhas abaixo, pois 

temo me façam o que me fizeram no Maranhão. Sendo Guardião, no fim de um 

ano me tiraram, ficando-me servido de nada a Guardiania, pois para o gozar 

havia de levar os três anos, conforme os estatutos. E agora será o mesmo, e 

de que me serve a mim andar eu cá nestes matos com tanto trabalho, se não 

hei-de gozar os privilégios que a Província concede aos guardiães, e 

presidentes das missões. Estas foram sobre outras muitas, as razões que 

aleguei ao Irmão Comissário, e com tudo isso não foi possível o livrar-me, e 

finalmente aceitei. Agora peço a Vossa Caridade, que no caso que a Província 

me continue, faça com que se me leve em conta como se fora os três anos, e 

quando não possa ser, faça com que me não continuem, que cá não faltam 

frades muito capazes para isso, que então me quero ir para o Reino. Dos 

religiosos que vão, se pode Vossa Caridade informar do grande trabalho que 

até agora tenho tido nas missões, porque, sabe-o ele, se me terá mais algum 

respeito para o que pretendo, que nem por isso, este grande trabalho que 

alego das missões, me livrou o pregar ordinariamente, e o assistir aos 

Terceiros como Comissário, e o confessar, e o ir às esmolas quando era 

necessário. E se nisto Vossa Caridade achar que excedo, peço me releve esta 

minha confiança, esperando sempre em Vossa Caridade me queira favorecer, 

assim nisto como em tudo o mais. 

     Tenho também para noticiar a Vossa Caridade em como estas missões 

estão muito faltas de religiosos, e que Vossa Caridade e o Irmão Ministro que 

fôr devem mandar bastantes, porque os que cá estamos não chegamos para 

as missões, de tal sorte que havendo de se deixar algum no convento, mal 
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chega um a cada missão, e a maior parte tem acabado o seu tempo, e se 

querem todos ir embora, e assim o hão-de fazer, conforme dizem, ainda que 

não venham outros, e isto não nos serve de grande crédito. Também advirto a 

Vossa Caridade que estas missões estão muito empenhadas, e que até agora 

não têm (…)  os Ministros de Sua Majestade da ordinária da Sua Real 

Fazenda, devendo fazer, e assim bom será, que Vossa Caridade mande ao 

Irmão Procurador faça uma petição a Sua Majestade para que nos mande dar 

alguma coisa. Lá, creio manda falar nisso também o Irmão Comissário, e 

manda a certidão do que se deve, lá se verá, advertindo a Vossa Caridade que 

estes gastos se fizeram com o descimento de muitos índios e com o aumento 

das missões, porque este ano se tiraram dos matos mais de oitocentas almas, 

as quais trouxemos para estas aldeias mais perto da cidade. 

     Remeto a Vossa Caridade do Irmão Pregador, Frei António de Santa 

Catarina, uma botija de óleo de copaúba, que é o com que nesta hora me acho, 

e perdoe-me Vossa Caridade esta minha confiança, que a ter outra coisa 

melhor a havia de mandar, e se Vossa Caridade fizer disso estimação pelo 

préstimo que tem, avise-me, mandar-lhe-ei para o ano maior quantidade. 

     E com isto não enfado mais a Vossa Caridade, cuja pessoa guarde Deus, 

pedindo-lhe me lance a sua santa bênção. Neste Convento de Santo António 

do Pará, hoje, 13 de Julho de 1702. 

Deste seu mais humilde servo e súbdito, 

(a) Frei Ambrósio da Conceição 

     Depois de ter esta feita, me chegou essa carta do Irmão Confessor Frei 

António das Chagas, ele me mandou dizer remetesse a Vossa Caridade umas 

coisinhas que cá tinha. Porém, não podem ir neste navio, irão em um dos 

outros. 

 

 

DOCUMENTO Nº 123 

1702, Agosto, 5, Belém do Pará – Certificado de Despesas do Síndico dos 

Conventos e Missões de Santo António do Grão-Pará e Maranhão, 

Francisco Potefeliz. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 18. 

 

     Certifico eu Francisco Potefeliz como síndico que sou dos religiosos de 

Santo António, assim dos Conventos como das missões, como consta do livro 
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das ditas missões, que do ano de 1700 aos 22 de maio até 9 de Junho de 1701 

em que se fizeram as últimas contas, em que acabou de Presidente o Padre 

Frei António das Chagas se acharam da despesa no dito livro dois contos e 

duzentos e catorze mil e quinhentos e vinte e oito reis, e de 9 de Junho do dito 

ano de 1701 até 7 de maio de 1702 se não achou de despesa mais que um 

conto, e novecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e quatorze reis. 

Belém, 5 de Agosto de 1702. 

(a) Francisco Potefeliz 

 

 

DOCUMENTO Nº 124 

1702, Agosto, 7, Belém do Pará (Convento de Santo António) – Certificado 

de missionários sobre a fundação de novas aldeias de índios na Ilha 

Grande de Joanes 39. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 18, doc. 

s/n. 

 

     Certificamos nós os religiosos abaixo nomeados em como do livro da conta 

das nossas Missões consta que do ano de 1700 a 22 de Maio, até 9 de Junho 

de 1705 em que se fizeram as últimas em que acabou de Presidente o Irmão 

Confessor Frei António das chagas, se acharam de despesa no dito livro dois e 

duzentos e quatorze mil, e quinhentos e vinte e oito, e de 2 de Junho do dito 

ano de 1701 até 7 de Maio do ano presente de 1702 senão achou de despesa 

mais de um conto e novecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e catorze 

Reis, sendo que nesse ano se fizeram duas aldeias novas na Ilha Grande de 

Joanes vizinha a esta cidade, e se aumentaram as mais antigas da mesma 

ilha, tudo com gentios das missões mais doentias do Cabo do Norte aonde o 

irmão Comissário foi a visita, e suposto que para o descimento do gentio fez 

gastos; tudo redimiu com os seus sermões, e com uma esmola que de lá 

trouxe sem escândalo de seculares, e se com alguém se tem mal-quistado é 

por querer acudir pelo crédito de nossa Religião, e por querer conservar os 

religiosos e louváveis costumes da Província e assim mais certificamos em 

                                            
39

 Nota no verso do documento: “16º do 7º Maço”, que representa a cota original do cartório do 

Convento de Santo António dos Capuchos, casa-mãe da Província de Santo António de 

Portugal em Lisboa. 
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como o Reverendo Padre de Barcos, mandou este ano para as missões uma 

esmola muito notável. E assim mais certificamos em como este tempo em que 

não houve presidente o recibo e despesa das missões, mas pelo procurador 

delas que nisso fez as vezes de presidente, e os missionários a ele recorriam 

para o que lhe era necessário cada um na sua Missão hoje 9 de Agosto de 

1702. Frei Rodrigo de Santo António, Frei Domingos de São Pedro de 

Alcântara, Frei Manuel da Graça, Guardião, Frei Manuel da Paixão, Frei Pedro 

da Exaltação. 

 

 

DOCUMENTO Nº 125 

1702, Agosto, 9, Belém do Pará (Convento de Santo António) – Certificado 

das despesas realizadas com as missões no Estado do Pará, nos anos de 

1700 a 1702. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 18, doc. 

s/n. 

 

     Certificamos os religiosos abaixo nomeados, em como do Livro da Conta 

das nossas missões, consta que do ano de 1700 a 22 de Maio até 9 de Junho 

de 1701 – em que se fizeram as últimas - em que acabou de Presidente o 

Irmão Confessor Frei Francisco das Chagas, se acharam de despesa no dito 

livro, dois e duzentos e quatorze mil e quinhentos e vinte e oito reis, e de 2 de 

Junho do dito ano de 1701 até 7 de Maio do ano presente de 1702, se não 

achou de despesa mais de um conto e novecentos e cinquenta e quatro mil e 

setecentos e quatorze reis, sendo que nesse ano se fizeram duas aldeias 

novas na ilha grande de Joanes, vizinha a esta cidade e se aumentaram as 

mais antigas da mesma vila, tudo com gentios das missões mais doentias do 

Cabo do Norte aonde o Irmão Comissário foi à visita, e suposto que para o 

descimento do gentio fez gastos. 

     Tudo redimiu com os seus sermões, e com uma esmola que de lá trouxe 

sem escândalo de seculares, e se com alguém se tem mal quistado é por que 

ter acudir pelo crédito de nossa religião, e por querer conservar os religiosos e 

louváveis costumes da nossa religião, e por querer conservar os religiosos e 

louváveis costumes da Província. 

     E assim mais certificamos em como o reverendo Padre de Barcos, mandou 

este ano para as missões uma esmola muito notável. E assim mais 
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certificamos em como este tempo em que não houve Presidente, nem por isso 

correu por conta do Irmão Comissário o recibo e despesa das missões, mas 

pelo procurador delas que nisso fez as vezes de Presidente, e os missionários 

a ele recorriam para o que lhe era necessário cada um na sua missão.  

     Hoje 9 de Agosto de 1702. 

(aa) Frei Rodrigo de Santo António 

Frei Domingos de S. Pedro de Alcântara 

Frei Ambrósio da Conceição 

Frei Manuel da Graça (Guardião) 

 

 

DOCUMENTO Nº 126 

S.d. (pós-1702) – Traslados de Regimentos, cartas régias, alvarás e outros 

documentos oficiais de D. Pedro II, relativos à missionação da Província 

de Santo António no Estado do Maranhão, entre os anos de 1686 e 1702. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 7. 

 

     (sumário, no verso: (Nº) 93. Carta de El Rei D. Pedro II aos Ministros da Junta das 

Missões a respeito da Repartição dos Índios em três partes, etc. Escrita em 21 de Abril 

de 1702 / (Nº) 95. Carta de El-Rei D. Pedro II aos Ministros da Junta das Missões em 

que estranha que os Ministros tenham mais cuidado dos bens temporais do que dos 

bens das almas. Escrito em 21 de Abril de 1702 / (Nº) 94. Carta de El-Rei D. Pedro II 

aos Ministros da Junta das Missões a respeito da súplica que se lhes fez para terem 

administração dos índios as pessoas particulares que os deixaram… sem defesa. 

Escrita em 21 de (Abril) de 1702 40 / (Nº) 92. Carta de El Rei D. Pedro II aos Ministros 

das Junta das Missões do Estado do Maranhão, aos quais lhes ordena certas coisas. 

Escrito em 23 de Março de 1702 / Nº 77. Carta de El-Rei D. Pedro II ao Governador do 

Estado do Maranhão a respeito dos Missionários e sua jurisdição. Escrito em 19 de 

Março de 1693 / (Nº) 80. Carta de El-Rei D. Pedro II ao Governador a respeito do 

dinheiro e resgate dos índios. Escrito em 15 de Março de 1696/ (Nº) 83. Carta de El-

Rei D. Pedro II a António de Albuquerque para que observe certas ordens a respeito 

dos índios. Escrito em 12 de Fevereiro de 1699 / (s.nº) Carta de El-Rei D.Pedro II em 

                                            
40

 Por lapso, o arquivista da Província de Santo António, que em momento ulterior integrou este 

macete de transcrições no Cartório, grafou a data de 1721 ao invés de 1702. É de crer que as 

transcrições são ainda coevas do reinado de D. Pedro II e se reuniram como informação 

valiosa para a Província como noticiário actualizado das normas vigentes no Estado do 

Maranhão e Grão-Pará relativamente aos frades de Santo António, suas relações com a 

administração do território e o serviço que lhes cabia nas missões e nas aldeias de índios. 
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que faz mercê de Principal ao Maioral dos Aruãs e a seu filho sargento-mor. Escrito 

em 11 de Abril de 1702 / (s/n.) Alvará de D. Pedro II de 1688). 

     (nota à margem, no verso: 90.117 rs pagos em dinheiro de prata e com avanço de 

200 por cento conforme se julgou no Maranhão, tal soma de 270.351 rs. Querem os 

senhores do Maranhão que pelo serviço de uma escrava se dê cada dia 50 rs e pelo 

serviço de um índio forro em todo um mês se dêem só duas varas de pano a 900 rs. A 

contestação da lite (?) se dá no dia que o réu observe a sua contrariedade).  

     Regimento que El Rei Nosso Senhor deu ao Estado do Maranhão no ano de 

1686. 

    Eu El Rei faço saber aos que este Regimento virem que, sendo todo o 

cuidado de El Rei Meu Senhor e Pai, que na glória esteja, e não dar forma 

conveniente à redução do gentio do Estado do Maranhão para o grémio da 

Igreja e a repartição e serviço dos índios, etc, sendo novamente informado pelo 

Governador Gomes Freire de Andrade de tudo o que pertence a esta matéria, e 

mandando considerar as suas informações por ministros de toda a suposição, 

inteireza e letras, fui servido restaurar os seguintes: 

1. Os Padres da Companhia terão o governo não só espiritual que antes 

tinham mas o político e temporal das aldeias de sua administração, e o mesmo 

terão os Padres de Santo António nas que lhes pertencem administrar com 

declaração que neste governo observam as minhas leis e ordens que se não 

acharem por ora e por outra reformadas, tanto em fazerem servir no que elas 

dispõem, como em o estar prontos para acudirem à defesa do Estado em justa 

guerra dos cortesãos quando para ela sejam necessários. 

2. Haverá dois procuradores dos índios, um no Maranhão e outro no Pará, 

àqueles se darão quatro índios para seu serviço, e ao de Pará se darão até 

seis para em este interesse poderem sujeitar-se ao grande trabalho que eles 

correm em esta ocupação. Os ses índios não serão senão os mesmos mas 

antes se mudarão a arbítrio dos Padres como quando lhes parecer 

conveniente. 

3. A eleição destes procuradores se fará propondo o procurador das 

missões, digo, o Superior das Missões dos Padres da Companhia ao 

Governador dois sujeitos para cada um dos ditos ofícios e deles escolherá um 

o dito Governador e para se levarem, de governar os ditos procuradores lhes 

fará Regimento o dito Superior das Missões com conselho dos Padres 

Missionários das Aldeias, o qual apresentará ao Governador que me informará 

sobre ele em seu parecer para eu confirmar, e no meio tempo que não chegar 
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a minha confirmação lhe mandará o dito Governador que serve o dito 

Regimento. 

4. Nas Aldeias não poderão assistir nem morar outras algumas pessoas 

mais de índios com as suas famílias pelo dano que fazem nelas, e achando-se 

que nelas moram brancos ou mamelucos, o Governador os fará tirar das 

Aldeias ordenando que não tornem mais a elas, e os que lá tornassem depois 

desta proibição publicada em todo o Estado, sendo peões, serão açoitados 

publicamente pelas ruas da Cidade e se forem nobres serão degredados cinco 

anos para Angola, em um e outro caso sem apelação.  

5. Nenhuma pessoa de qualquer qualidade poderá ir às Aldeias tirar índios 

sem licença de quem lha pode dar nas formas das minhas leis, nem os 

poderão deixar ficar nas suas casas depois de passar o tempo em que lhe 

foram concedidas, e os que o contrário fizerem incorrem pela primeira vez nas 

penas de três meses de prisão, e a vinte mil rs para as despesas de esmolas, e 

pela segunda terão a mesma pena em dobro, e pela terceira serão degradados 

cinco anos para Angola sem apelação. 

6. Ordeno e mando que constando da persuasão com que alguns casam 

os índios das Aldeias com os seus escravos, que no natural dos índios pela 

sua fraqueza e ignorância é insuperável da violência, fiquem os tais escravos 

ou escravas livres e se mandem viver nas Aldeias com a mesma liberdade que 

nelas vivem os índios quando não conste da dita persuasão ou violência 

sempre em todo caso que os ditos casamentos se fizerem não serão os índios 

ou índias obrigados a sair das suas Aldeias, e para o fim do matrimónio lhes 

assinará o Bispo dias certos em que se possam ajuntar como é de direito. 

7.  Sou servido ordenar que o Ouvidor Geral tire todos os anos uma exacta 

devassa dos casos sobreditos, em que entrarão também os adultérios a eles 

anexos, ainda que pela lei não sejam casos dela, e tirada a dita devassa a 

pronunciará procederá no castigo dos culpados conforme a este Regimento, e 

nos adultérios em que não houver acusação procederá contra os adúlteros com 

a pena de degredo por dez anos para Angola, e as adúlteras, querendo-as 

receber os maridos, se ordenará de seu castigo se mandarão repor nas Aldeias 

a arbítrio dos Missionários, e quando as não queiram receber, se ordenará de 

seu castigo e a segurança de suas vidas na Junta das Missões, a qual serão 

remetidas com o processo das culpas resultantes na devassa, de que dará 

conta o dito Ouvidor Geral no Conselho Ultramarino todos os anos. 
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8. Os Padres Missionários terão o maior, digo, terão o maior cuidado em 

que se guardem de índios as Aldeias, e a eles lhes encarrego o governo delas, 

e espero que procurem por todos os meios não só a conservação mas de 

aumento das que são da repartição, há-de ser conveniente que haja nelas 

índios bastantes tanto para a segurança do Estado e despesa das cidades, 

como para o trato e serviço dos moradores e entradas dos sertões. 

9. O mesmo cuidado terão os missionários a comunicarem e descerem das 

suas Aldeias ao sertão e de as situarem em partes acomodadas para a sua 

vida e trato dos moradores das Cidades, Vilas e lugares, fazendo-os 

comunicáveis no comércio, e persuadindo-as a razão de vida honesta de seu 

trabalho, em recíproco comércio de seus interesses.   

10. O Comércio que necessariamente consiste em géneros e serviços dos 

índios a que tão bem importa necessariamente a justo salário de seu trabalho, 

se deve regular de maneira que no comércio não haja engano, nem necessário 

excesso, e este fim se ordenará na Câmara com assistência do Governador e 

Ouvidor Geral e Procurador da Fazenda à taxa dos preços pelos quais se hão-

de vender aos índios e aqueles que os índios hão-de vender ou permutar que 

forem de suas fábricas, ou tirarem dos sertões, e quanto aos salários se 

taxarão estes pelo Governador com conselho da assistência dos prelados da 

Companhia, e aos Padres de Santo António, ouvidas as Câmaras e tanto de 

uma de outra coisa se fará assento comunicando-se aos moradores pelo tempo 

que para ser comunicado aos índios por meio dos Padres, dos quais se farão 

tantas cópias em número como forem as suas Aldeias para participarem a 

todas.  

11. Os salários dos índios se satisfarão em dois pagamentos, a metade 

quando forem para os serviços, e a outra metade se entregará no fim dele, e a 

forma desta satisfação e entrega se ordenarão pelo dito Governador com 

conselho e assistência dos ditos Padres ao mesmo tempo que se determinar a 

taxa dos aldeãos porque detenham modo possa haver engano nem falta dos 

ditos pagamentos.  

12.  Far-se-ão dois Livros que servirão para matricular todos os índios de 

idade de doze anos inclusive (até) à idade de cinquenta anos, porque é os que 

comedidamente podem estar capazes de servir, e um destes Livros será do 

Superior das Missões e o outro do Escrivão da Fazenda, e ambos serão 

rubricados e numerados pelo Governador e em ambos se irão descarregando 

por certidões dos Missionários os índios mortos e os que por achaques ou anos 
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estiverem escusos do trabalho, e estes Livros se reformarão no tempo de três 

anos. 

13.  Sou levado a derrogar a lei do 1º de Abril de (1)680 e ordeno que a 

repartição dos índios se faça nas Aldeias do Pará por tempo de seis meses 

inclusive e nas do Maranhão por tempo de quatro, com declaração que, 

entendendo o Governador em conselho do Superior das Missões que para 

dificuldade dos padres e distância dos sertões do Maranhão, é necessário igual 

tempo que aos do Pará, poderá alterar o termo dos quatro meses como todos 

julgarem ser conveniente. 

14.  Esta Repartição se não fará em três partes como se mandava fazer pela 

dita lei, mas antes se fará em duas partes, ficando uma nas Aldeias e outra 

indo ao serviço, pela mesma razão do maior tempo que os índios se hão-de 

ocupar neles, o que se entenderá sendo igual este tempo do serviço do 

Maranhão que no Pará, porque se no Maranhão forem necessários quatro 

meses somente, ficará com mais igualdade a repartição das três partes, 

servindo uma e descansando duas. 

15.  Nesta Repartição não entrarão os Padres da Companhia porque eles, 

atendendo a melhor conveniência dos moradores, me representaram que a 

podiam escusar, se o remediasse a outra via para o servir, que lhe é 

necessário dos seus Colégios e residências, pelo que houve por bem consentir 

na sua petição e na consideração de que não hão-de ter a terceira parte como 

tinham. Ordeno ao Governador que ele depute para o serviço dos ditos Padres 

no Maranhão a Aldeia chamada do Pinaré, e no Pará uima Aldeia que eles 

desceram do sertão com a expressa condição de não servirem os moradores 

da dita cidade, e também para que possam tornar a servir na dita Aldeia, da 

qual os mais deles fugiram por ocasião de serem obrigados ao dito serviço com 

tal declaração, porém que os ditos Padres procuraram por todos os meios 

possíveis descer a dita Aldeia do Pinaré para junto do rio de Itapecurú pelos 

inconvenientes que a dita mudança resulta a meu serviço, e quanto à mesma 

Aldeia ficará com obrigação que tinha de se dar um índio dela para guia de 

guardação das canoas que os moradores costumam mandar ao cravo do dito 

rio Pinaré, procurando também quanto lhe for possível e o tempo lhe permitir 

que o mesmo rio Pinaré se povoe de outra Aldeia, que poderão descer do 

sertão na parte do dito rio que a eles lhes parecer conveniente, e que no Pará 

procurem do mesmo modo descer alguma Aldeia que possa substituir a de 

Guonerim, que se lhe larga pela conveniência que também resulta no meu 
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serviço na extensão das povoações e tanto uma como outra Aldeia se 

entreguem logo aos ditos Padres ficando no seu cuidado satisfazer a dita 

declaração. 

16.  Para cada uma das residências que os ditos Padres tiverem em 

distância de 30 léguas das ditas Cidades, lhe depositará também o Governador 

vinte e cinco índios por serem os necessários ao exercício das suas missões 

nas quais acudirão prontamente, como se requer ao bem espiritual dos índios 

que administram nas Aldeias, que são do distrito das ditas residências, e 

porque não é possível que de outro modo satisfaçam sua obrigação e zelo com 

que do sabem do serviço de Deus e meu. 

17.  As residências que tiverem dentro do limite das trinta léguas podendo 

suprir os ditos Padres com os índios das Aldeias que lhe são concedidas, 

mandando uns para eles e mandando outros com eles por lhes ser 

conveniente, porém isto se não entenderá para com a residência de Martigura, 

que têm os ditos Padres no sertão do Pará, porque para esta se lhe darão 

também 25 índios suposto quer esteja dentro nas 30 léguas, em razão de que 

o distrito da dita residência é muito largo e se não podem satisfazer como 

importa ao bem espiritual das Aldeias com os índios da Aldeia concedida no 

Pará. 

18.  A repartição dos índios para o serviço dos moradores fará o Governador 

na parte aonde estiver e em sua falta o Capitão-mor com duas pessoas mais 

aceites pela Câmara, e sempre com o parecer e assistência do superior das 

Missões e dos párocos das ditas Aldeias que se puderem achar presentes ao 

tempo que a repartição se fizer e nela não podem entrar o Governador ou 

Capitão-mor nem as ditas pessoas que a Câmara eleger, e nesta mesma forma 

se impedirão as licenças para os ditos moradores irem às ditas Aldeias tirar os 

índios para o comércio, ou por outro respeito justo, o Governador ou Capitão-

mor com conselho do Superior das Missões,a qual será assinada por ambos e 

primeiro de usarem dellas os moradores serão obrigados apresentá-las aos 

párocos das ditas Aldeias. 

19.  A falta de índios com que se acham as Aldeias de repartição faz preciso 

que se procurem achar de algum modo que seja mais cómodo para eles e 

conveniente para os moradores e com este respeito todas as vezes que os 

moradores houverem de ir aos sertões arbitrando-se primeiro a necessidade de 

índios que necessitam para lhe remarem as canoas, se lhe dará a metade 

deles sem corte das Aldeias de repartição e contra a metade procurarão os tais 
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moradores trazer das outras Aldeias que costumavam servir pela conversa que 

com eles faziam porquanto com a taxa dos salários fica remediado o dano que 

sentiam no excesso deles padres missionários das ditas repartições, ainda que 

os ditos índios se não escusem sem justa causa pela conveniência que tiram 

do seu trabalho e pelo qual toda a sorte de comércio dos sertões, e não sem 

razão bastante para não entrarem na dita repartição os moradores que tiverem 

escravos próprios porque, além de serem necessários para as suas fazendas, 

não é justo que se apartem e lhe fugirem para os sertões, como tem sucedido 

muitas vezes. 

20.  Encarrego muito aos Reitores dos Colégios e Padres das Missões que 

eles no tempo conveniente e necessário façam repartir, e com efeito dêem 

índias farinheiras (sic) e de leite àquelas pessoas que as houverem de tratar 

bem no espiritual e temporal arbitrando-lhe salário que devem vencer e o 

tempo deste serviço para que consigam o justo interesse dele e não possam 

exceder o dito tempo sem que as tais pessoas recorram aos ditos Padres e que 

eles hajam por justificada a maior dilação que se lhes pedir. Ao Governador 

encarrega muito que faça conservar nesta parte o que os ditos Padres 

depuserem, assim para o serviço dos ditos índios, como para satisfação do seu 

trabalho. 

21.  É muito conveniente ao bem temporal e espiritual dos índios que não 

vivam em Aldeias pequenas e que não estejam divididos no sertão, expostos à 

falta de sacramentos pela dificuldade de lhe acudirem a seus serviços e a 

violência com que a este respeito podem ser tratados, na falta da assistência 

dos mesmos Padres, e porque no Regimento dos Governadores se ordena que 

se procurem reduzir as Aldeias de 150 vizinhos, e se tem conhecido os danos 

de se não observar o que por ele, sou servido ordenar novamente que o dito 

Regimento se execute tanto pelo dito Governador na parte que lhe toca como 

pelos ditos missionários, que tinham toda a diligência para os persuadir à 

conveniência referida, e quando os ditos índios forem de diferentes missões e 

por esta achar que a dita união que costuma nestes casos ser tal que os faz 

cair algumas vezes nas superstições da sua antiga barbaridade, se poderá 

evitar este inconveniente separando-os e dividindo-os em freguesias dentro do 

distrito em que estiverem residentes, porque por este modo ficam assistidos 

dos ditos Padres com a doutrina, seguros com as minhas Leis e conservados 

sem o temor da sua ignorância.  
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22.  Os índios das Aldeias que de novo descerem do sertão não serão 

obrigados a servir por tempo de dois anos, porque é necessário para se 

doutrinarem, e pelo motivo da sua redução e para que façam as suas roças e 

se acomodem à terra antes que os tornem arrependidos pela diferença dele e o 

jugo do serviço, e tanto para com as Aldeias que se disserem para servirem os 

moradores como para aquelas que sem esta condição quiserem de ter, se 

observaram inevitavelmente as partes que com eles se fizerem por ser assim 

conforme à fé pública fundada no direito natural civil e das gentes, e se os 

Governadores contravierem estes pactos depois de feitos e acoletrados (sic) 

pelos Padres Missionários com os ditos índios (o que não espero) me darei por 

muito mal servido deles, e me será reputada esta culpa por uma das queixas 

de suas residências, e sucedendo que indo os Padres Missionários praticar os 

gentios dos sertões, acharem dispostos algum a abandonar a lei de Cristo 

nesse Reino, nas mesmas terras onde vivem, sem quererem descer para 

outras, neste caso aceitarão os ditos Padres os tais gentios ao grémio da 

Igreja, procurando persuadi-los a que desçam somente por aquele pé do 

mesmo sertão em que eles mais comodamente os possam assistir com a 

doutrina evangélica e bem espiritual de suas almas, fazendo contudo que seja 

em aldeias e se juntem em freguesias no distrito das residências que os Padres 

fabricarem de novo na forma que se dispõe no capítulo antecedente; porque a 

justiças não permite que estes homens sejam obrigados a deixarem tudo e por 

tudo as terras que habitam, quando não repugnam ser cristãos, e a 

conveniência pede que as Aldeias se dilatem pelos sertões porque desse modo 

se possam aparentar mais facilmente e ser nobre a utilidade que deles se 

pretende. 

23.  Para as estadas que os Missionários hão-de fazer nos sertões, lhes 

darão os Governadores todo o auxílio, ajuda e favor que eles houverem mister, 

tanto para a sua segurança para com maior facilidade fazerem as missões, e 

porque tenho mandado dar Regimento à Junta das Missões e não é nada que 

os Ministros dela se intrometam em outras coisas mais daquelas para que foi 

criada, não poderá a dita Junta no mesmo tempo que se fez o dito regimento 

encontrar no disposto neste, mas antes o fará alterar com o cuidado de sua 

obrigação. E não contém mais o dito Regimento, o qual mando se cumpra e 

guarde, sem embargo de quaisquer leis, ordenações, privilégios e provisões 

em contrário, que tudo hei por derrogado e derrogo, a 21 de Dezembro de 

1686. Registado no Livro do Regimento da Secretaria do Conselho Ultramarino 
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nas folhas 205 em Lisboa, 20 de Janeiro de 1687. Registado no Livro dos 

Registos da Câmara do Pará a fólio 212, e no Livro do Registos da Fazenda 

Real do Pará a fólio 65. 

 

Declarações apensas a este Regimento por Gomes Freire de Andrade. 

     Por algumas das sobreditas resoluções, por serem impraticáveis aos oficiais 

da Câmara, as mandei comunicar ao Padre Pedro Peres, Superior das Missões 

da Companhia de Jesus e que depois de as conferir com os seus missionários, 

aprovando algumas propostas pelos oficiais da Câmara, ofereceu outras que 

traziam impraticáveis algumas partes do dito Regimento, informando-me que 

os devia declarar porque se observassem sem confusão enquanto El Rei 

Nosso Senhor as não mandasse resolver pela conta que se lhes daria, em que 

um e outro lhe faríamos presentes. E por esta matéria ser de grande pendência 

e digna de ser discutida com toda a circunspecção, para servir no verdadeiro 

conhecimento dele para que dirigida como convém se possa representar com 

mais certeza ao dito Senhor para que assim se evite a confusão (sic) das leis 

que se fizeram impraticáveis no Estado por muitas partes do Estado nestas 

matérias, mais consistiram na experiência e qualidade das coisas deIe, que no 

juízo das leis, resolviam feri-los todos com Artur de Sá e Meneses, que Sua 

Majestade manda suceder neste Governo, e com os Padres superiores das 

Missões, assim da Companhia de Jesus como de Santo António, e com o 

Desembargador Miguel de Abreu Pimentel Sande, Ouvidor geral do Estado, há-

de ser executor, e Manuel Dias Nunes, que neste assiste com alçada, e depois 

de tomadas as legítimas informações, se resolveu que para maior observância 

do que o dito Senhor pretendia, se deviam subtraír ou adir algumas partes sem 

desviar da mesma lei, e mandar se guardassem enquanto se faziam presentes 

ao dito Senhor, para as mandar resolver, e parecendo-me que não 

desobedecesse à lei quem lhe procura o melhor fim para que foi ordenada, me 

pareceu para serviço do dito Senhor, com o parecer dos sobreditos, fazer as 

declarações seguintes: 

1. Ao capítulo segundo, enquanto se dispõe que se mudarão a arbítrio dos 

Padres Missionários os índios que se concedem aos procuradores dos 

mesmos, se declara que se fará esta mudança na Junta na ocasião da 

repartição, não tirando porém os padres o seu arbítrio. 



 423 

2. Ao terceiro, enquanto dispõe que os ditos Padres façam o regimento dos 

procuradores e que este se observe enquanto Sua Majestade o não confirmar, 

se declara como por informação para o Governador o mandar passar e dar 

conta a Sua Majestade na forma do capítulo. 

3. Ao capítulo 5º, enquanto dispõe que fiquem livres os escravos ou 

escravas que casarem com índios livres, sendo persuadidos pelos senhores 

dos escravos e os que o não forem, fiquem vivendo nas suas Aldeias, e que os 

Prelados lhes assinem dias para praticarem usar do Matrimónio, se declara que 

os índios ou índias que casarem com escravos ou escravas não poderão servir 

a seus senhores nem parentes dentro do quarto grau por se entender ser a de 

acima a mais conveniente e apressadamente terei de proibir os tais 

casamentos, e que os índios livres a que o Bispo houver de nomear dignos 

para usarem de matrimónio se ponham nas Aldeias mais vizinhas a essa 

Cidade para que lhes façam mais fácil comunicação.  

4. Ao capítulo 6º, enquanto dispõe que o Ouvidor geral remeta os 

princípios à Junta das Missões no que toca às índias adúlteras, se declara que 

o dito Ouvidor irá com os processos à dita Junta para nela os despachar com 

os adjuntos na forma do capítulo. 

5. Ao capítulo 12º, enquanto dispõem se faça matrícula dos índios de 13 

até 50 anos, se declara que a Junta mandará pessoas que vão fazer esta 

matrícula com os Padres Missionários, cada um nas suas Aldeias, e 

escreverão em um livro todas as pessoas capazes para o serviço por não 

haver livros de baptismo de todos os índios por onde possa constar das suas 

idades, assim pela diversão que se fez aos Padres como pelos índios que 

acrescentaram de outras Aldeias com título apartado se inscreverão todos os 

de menos idade, de qualquer sexo, e os que não forem de serviço para que em 

todo o tempo conste da gente que há nas Aldeias para não poderem ser 

divididos e terem os Governadores inteira notícia de todos os que nelas há, o 

que se observarás de dois em dois anos na forma da mesma lei. 

6. Ao capítulo 13, em que dispõem que somente se concedem seis meses 

para os moradores do Pará mandarem os índios aos sertões e para os de São 

Luís do Maranhão somente quatro, se declara que por o tempo de seis meses 

não ser bastante para mandarem aos sertões pela grande distância em que de 

presente se acham as drogas, se lhes concederá um ano para que dentro dele 

possam ir colher, e os cabos que nas canoas forem incorrerão nas penas da 

lei, não entregando no fim de um ano os índios que levarem, e não poderão ir 
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outros cabos mais que os que forem aprovados pelos Governadores, porém 

não poderão aprovar escravo algum, e porquanto as opcitórias (sic) são 

prejudiciais ao serviço de Deus, e de Sua Majestade, se mandarão recolher 

todas por ordem do Governador, para que não as haja mais, e não poderão ir 

ao sertão tirar drogas soldados que actualmente estejam servindo, mamelucos, 

solteiros, homens do mar ou outras quaisquer pessoas que não sejam 

naturalizadas no Estado, porquanto esta qualidade de gente costuma fazer 

todas as instâncias de roubos, mortes, forças e outras extorsões que 

escandalizam o gentio e o obrigam a fugir para os matos, e ainda os 

exasperam a tornarem às armas e nos ocasionarem as guerras que 

experimentamos, além de que parece que a mercê de Sua Majestade só 

permita aos naturais o serviço dos índios e drogas dos sertões para aumento 

do estado, o que se não consegue pelos forasteiros , nem outrossim poderão ir 

aos sertões os oficiais mecânicos por ter mostrado a experiência que qualquer 

oficial que uma vez entrou no sertão deixou logo o ofício para não mais usar 

dele, o que resulta em grande prejuízo da República que por esta causa carece 

de todos os ofícios e não pode sem eles ser bem administrada, e o mesmo 

tempo informam se guardará com os moradores da Cidade de São Luís do 

Maranhão, por concorrerem neles as mesmas razões. 

7. Ao capº 16 e os mais acima com que dispõem que aos Padres 

Missionários se lhe dêem vinte e cinco índios das Aldeias das 30 léguas para 

dentro, se declara que não têm os ditos Padres mais que os 25 índios da 

Aldeia de Murtigura (sic) e nenhuns outros das mais aldeias dentro das ditas 30 

léguas e os mesmos 25 índios terão os missionários de Santo António em uma 

das Aldeias dos Aruans que são das suas missões. 

8. Ao capítulo 17, enquanto dispõe que com as pessoas que assistem na 

Junta se não repartam índios, como também para as licenças que se derem 

aos que forem às Aldeias sejam assinadas pelo Governador ou Capitão maior 

e Superior das Missões, se declara que aos da Junta lhes dê o Superior das 

Missões dois índios a cada um de fora da repartição para o seu serviço por se 

evitar o inconveniente de recusarem ser repartidores, perdendo pela ocupação 

o que se lhes concede por moradores, o que as licenças para darem as Aldeias 

as assinará somente o Governador ou Capitão mor, por se atalharem as 

moléstias dos requerimentos quando são de ordinário para coisa de pouca 

entidade, e os que forem com as tais licenças se apresentarão nas casas que 

os missionários lhes assinarem, e não estando os missionários nas aldeias, os 
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apresentarão aos Principais em a casa em que pousarem comerciarão com os 

índios das Aldeias, que os Principais serão obrigados a lhes moverem. 

9. Ao capítulo 17 em que dispõem que as índias de leite se dêem aos 

moradores, se declara que as darão somente aos cidadãos e a outra gente do 

povo quando tiverem legítima necessidade para se lhes concederem os 

salários se arbitrarão a eles quando o Governador com os superiores das 

missões arbitrarem os mais salários na forma do capítulo acima havendo-se 

respeito a serem as índias casadas ou solteiras. 

10. Ao capítulo 21 em quanto dispõe se observem os contratos que se 

fizerem com os índios que se descerem, se declara que os não poderão ajuntar 

sem o fazerem presente aos superiores das Missões para eles o comunicarem 

aos Governadores e conferirem se são ou não convenientes os tais contratos 

ao bem comum do Estado. 

    E porque Sua Majestade que Deus guarde manda observar a lei de 1680 na 

parte em que por este novo Regimento não está revogada, ou nela se 

expressam que antes de tudo se conduzam às Aldeias todos os índios livres 

que lhes pertencerem e estiverem divertidos por outras partes, encarregando 

ao Governador que logo os faça efectivamente restituir sem admitir 

requerimento nem réplica em contrário, se declara que se não restituirão os 

índios livres casados com escravas, nem seus filhos, e outros quaisquer que 

houvessem nascido ou criando-se nas casas ou roças de quaisquer pessoas 

que actualmente estivessem antes da dita lei, como assim já foi determinado 

na Junta que sobre ela mandou fazer o Governador Inácio Coelho da Silva, 

com assistência dos padres missionários, por se evitarem as dúvidas e 

demandas que precisamente havia de haver, e o que as ditas pessoas 

houveram após a dita lei, se restitua precisamente, excepto aqueles que não 

forem das aldeias já católicas ou administradas por missionários, por (…) 

fugirem para os matos feitos apóstatas, com tal declaração que as pessoas que 

tiverem os ditos índios livres serão obrigadas a dar rol deles e fazer termo de 

como o são para em todo o tempo constar da sua liberdade, e quando alguns 

se queiram recolher às suas Aldeias os não poderão impedir não sendo dos 

apostatados ou estiverem por reduzir à nossa santa fé. 

     As quais declarações que por todos foram conferidas e ajustadas na parte 

que respeitam à jurisdição dos missionários se entenderá assim com os da 

Companhia de Jesus e com os de Santo António e todas hei por serviço de 
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Sua Majestade se apensem ao nosso Regimento e se observem como 

particular dele enquanto o dito Senhor não mandar o contrário. Belém do Grão-

Pará 30 de Junho de 1687. Eu, o Padre João Rodrigues Vilar, secretário desse 

Estado, o escrevi. 

(a) Gomes Freire de Andrade 

 (nota: Fica registado nesta Secretaria Lº 1º, 162 fl. 163 e fl. 164. Belém do 

Grão-Pará, Junho, 30, 687. O Pe João Roiz Vilar). 

(nota: Regimento no Livro dos Registos deste Senado da Câmara a fol. 220-

226. Belém do Pará, doze de Julho de 1684. Inocêncio Câmara de Figueiredo). 

 

Lei dos Resgates (1)688 

     Eu El Rei saber aos que este alvará virem que, sendo o meu principal 

intento nos domínios de todas as minhas conquistas a conservação delas e 

aumento da fé e liberdade dos índios, procurando e concorrendo com todos os 

meios para os meter ao grémio da Igreja pela causa da propagação do Santo 

Evangelho, sou informado que a lei que mandei estabelecer em o primeiro de 

Abril de 680 para o Estado do Maranhão, proibindo todos os cativeiros dos tais 

índios tanto por meio dos resgates como das guerras justas, não teve 

observância que devia ter no dito Estado mas antes sucederam dano maior 

dessas almas e das vidas que por meio, que por meio dos ditos resgates, 

vinham a conseguir, pois tendo guerras entre si os ditos índios, pelas quais os 

cativam, entregam e vendem às guerras dos estrangeiros , dentro dos meus 

domínios fazem e admitem resgates deles, e quando o não podem fazer pelas 

distâncias ou com impedimento os prendem a cada e os mais novamente para 

comércio sucedem as guerras de meus vassalos com eles, ou deles para com 

meus vassalos, pelas causas e para isso dão os ditos índios e nos casos 

quando por direito são prometidos os matam no mesmo furor da guerra 

temendo a sua infiel barbaridade depois de vencidos e sem piedade para eles 

quando poderiam ter dó de suas vidas e pudessem tirar o fruto dos cativeiros, 

ocasionando-se por estas mesmas causas a mais dura guerra e as mais 

desesperadas mortes, e tendo-me tudo assim presente pelas informações 

suficientes e dignas de crédito, pela qualidade das pessoas que ouvi com a 

maior experiencia das matérias, e pela ocasião e diferença dos tempos que me 

assistem principalmente sendo ordenados por meu serviço de direito de meus 
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vassalos, lhes mandei considerar de novo as informações por ministros e 

letrados de todas as perfeições, danos e pendentes nas suas faculdades e 

como e procederá conformemente e me darão tudo que por escrito houve por 

bem derrogar a dita lei de 14 de Abril de 1680, que proibia totalmente houvesse 

resgates e cativeiros, seguindo em parte o que havia feito El Rei meu Senhor 

Pai que santa glória haja, em 3 de Abril de 1655,que admitia nos casos nela 

expressados com novas cláusulas e com condições que serão bem apontadas 

quanto aos resgates e digo que sou servido que se farão por conta da minha 

fazenda para com todos os que acharem cativos em guerra de outros índios ou 

sejam presos à corda para os comerem ou apenas para os venderem a 

quaisquer nações tanto que vão cativos, para o efeito das vendas somente, o 

qual efeito não repugna entendendo que por outro modo pode livrar a vida.  

     E para este efeito mando que se empreguem nesta cidade três mil cruzados 

nos géneros mais ausentes aos resgates e que deles se depositem dois mil 

cruzados para a Cidade de Belém do Pará e mil cruzados para de São Luís do 

Maranhão, os quais se depositarão nas ditas cidades em mão de pessoas 

elevadas aprovadas pelos Padres das Missões da Companhia de Jesus ainda 

que seja em o interesse de se lhe darem alguns dos índios resgatados em 

prémio de seu trabalho por justo arbítrio dos muitos nomeados por este Alvará 

para esta repartição e em falta das três pessoas se depositarão nas mãos dos 

Almoxarifes da minha Fazenda das ditas Cidades que os tenham separados e 

distintos de quaisquer outros efeitos e assim eles como as outras pessoas que 

fazem depositários dos ditos géneros os entregarão em ordem dos ditos 

prelados e missionários da Companhia de Jesus em as ditas cidades de São 

Luís do Maranhão e de Belém do Pará, os quais são obrigados a fazer os 

resgates não só nas missões das suas residências ordinárias, mas para este 

efeito entrarão todos os anos em diversos tempos pelos sertões com a gente 

que entenderem necessária e cabos de escolta à sua satisfação que uma e 

outra coisa lhes mandará dar prontamente nas ditas ocasiões o meu 

Governador e Capitão geral do dito Estado, levando outrossim as pessoas que 

lhe parecerem convenientes em cujo poder vão os ditos géneros para da sua 

mão os mandarem distribuir, e feitos os tais resgates enviarão os índios 

resgatados às câmaras das ditas cidades, que os repartirão com igualdade aos 

que mais necessidade deles tiverem por razão de suas fazendas, grangearias 

e lavouras, o que se fará com autoridade do dito Governador e sempre com a 

assistência do Ouvidor geral, e as pessoas a quem se repartirem entregarão 
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outros tantos géneros aos ditos depositários quantos os tais índios resgatados 

e estarão até serem postos nas ditas cidades por toda a despesa das ditas 

entradas e resgates, e da mesma qualidade e bondade com que o farão os que 

por eles se darão de maneiras que se reponha e conserve sempre na mão dos 

ditos depositários a dita quantia de três mil cruzados sem diminuição alguma, 

fazendo-se além disto a conta dos ditos resgates não pelo custo de cada um 

dos índios que chegarem vivos, mas repartindo-se por eles a importância dos 

que falecerem depois de resgatados e também dos depositários, não sendo os 

almoxarifes que vencem ordenado da minha Fazenda, e assim mesmo pagarão 

direitos dos tais escravos à razão de três mil reis por cabeça, os quais cobrarão 

as ditas depositárias ou almoxarifes e os terão como dito é separados e 

distintos de qualquer outro recebimento porquanto desde logo aplico estes 

direitos para a despesa das missões e entrada dos sertões, digo, tanto das 

entradas dos sertões, em ordem aos resgates, para aliviar mais o custo delas 

como dos que tenho mandado fazer para se descerem aldeias novas e 

fornecimento das velhas, e os ditos depositários ou almoxarifes entregarão o 

procedido dos tais direitos à ordem dos ditos Prelados das missões no tempo 

que fizerem as ditas entradas, as quais dando conta com toda a clareza e 

distinção por carta sua ao Governador assim desta despesa como da que 

houverem feito dos géneros no emprego dos resgates e uso deles, até serem 

postas nas ditas Câmaras pela qual carta se estará sem alguma dúvida. E o 

Governador será também chamado remeter todos os anos as cópias destas 

cartas pelo Conselho Ultramarino, e mandará outrossim lavrá-las em um livro 

que haverá nas Câmaras, especial para estes resgates, se guardarão eles 

separados de outros, e particularmente encarrego e mando ao dito Ouvidor 

geral tenha grande cuidado de saber se satisfazem o dito Governador e 

Ministros as obrigações referidas, e me fará presentes em todas as monções 

(?) o que obram nestas matérias, com comunicação de me haver por muito mal 

servido dele se o não cumprir assim e de se dar em culpa na sua residência, 

para o que manda acrescentar a ela um capítulo deste teor: 

     E quanto aos cativeiros, por ocasião das guerras dos meus vassalos para 

com os índios, e deles para com os meus vassalos, hei por bem de permitir se 

possam fazer nos casos seguintes: 

O 1º da guerra ofensiva que se entenderá somente no acto da invasão que os 

índios inimigos e infiéis fizerem nas Aldeias e terras do Estado do Maranhão 
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com cabeça ou comunidade que tiver soberania ou jurisdição, principalmente 

quando os ditos índios impedirem com mão armada e força de armas aos 

missionários a entrada dos sertões e doutrina do Santo Evangelho, fazendo 

com efeito hostilidade às pessoas que levarem em sua companhia. 

O 2º da guerra ofensiva quando houver temor certo e infalível que os ditos 

índios inimigos da fé procuram e costumam ir às terras de mais domínios 

formando e ajuntando gente para este efeito, sem que por outro modo se lhe 

possa impedir a dita invasão, a qual procurarão primeiro por todos os meios de 

persuasão, e da boa paz e temor impedir, ou também quando os ditos índios 

inimigos e infiéis tiverem feito hostilidades graves e notórias e não darem 

satisfação condigna delas, sujeitando-se a receber aquele castigo que for 

conveniente ao decoro de minhas armas, e necessário para a conservação do 

dito Estado, nestes casos poderão ser cativos os índios infiéis no tempo que 

durar o conflito de guerra, e fora dele se não poderão admitir as ditas 

cativações, e para constar da rogalidade (sic) destes mesmos casos, com toda 

aquela certeza que é necessária e conveniente para a justiça deles, sou 

servido declarar e ordenar ao Governador e Capitão geral do Estado do 

Maranhão por condição que há de guardar e que há-de concorrer e proceder 

necessariamente a uma e outra guerra que a defensiva da invasão dos 

inimigos se justificará com documentos jurídicos de maior prova de 

testemunhas que tirará o Ouvidor Geral que der lugar à mesma guerra, e por 

certidões juradas dos missionários que assistirem nas aldeias que forem 

invadidas, e do mesmo modo se justificará legalissimamente o primeiro e antes 

de se fazer a guerras, sendo a primeira prova os pareceres por escrito dos 

Padres superiores e Prelados das Missões da Companhia e da Religião de 

Santo António que assistirem nas Cidades de São Luís do Maranhão ou de 

Belém do Pará onde a tal guerra se ordenar, e outrossim, do Ouvidor Geral, 

sem os quais, em nenhum modo, se podem fazer, e as darão com toda a 

distinção e individualidade das circunstâncias, que também ficam apontadas a 

este fim. Destas guerras, e com os documentos juntos e referidos, me dou 

conta todos os anos, que o dito Governador e Ouvidor Geral por duas vias, 

uma do Conselho Ultramarino e outra da Secretaria de Estado, para que por 

uma e outra seja presente, e para eu os mandar ver e examinar e determinar 

sobre elas com o parecer justiça. Não o fazendo assim, serão havidos por 

livres todos os índios, que de efeito tiverem sido cativos, e me darei por muito 

mal servido dos ditos Governador e Ouvidor, e desta culpa mando se inquira 
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em suas residências, e que sendo-lhe posta neles, se me dê especial conta de 

como as incorreram, para mandar ter com eles a demonstração que me 

parecer conveniente. E quero que este Alvará tenha força, e valha para sempre 

como lei, sem embargo de não passar pela Chancelaria, e de quaisquer outras 

leis e ordenações em contrário, em especial a desta 2..A. 44 (sic). Aires 

Monteiro o fez em Lisboa, a 28 de Abril de 688, e eu, Mendo de Foios Pereira, 

o escrevi. 

 

                                              Regimento de 1699. 

     António de Albuquerque Coelho de Carvalho, eu El Rei vos envio muito 

saudar. Mandando considerar na Junta das Missões o que a elas pertença, fui 

servido resolver os pontos seguintes, que guardareis inviolavelmente, assim 

como neles se contém: 

     1º Sobre os resgates, os quais mandareis suspender enquanto vos não 

mando o contrário, e não consentireis que se façam, mostrando que se 

providencia de que me deis conta para que se não entenda que alterais 

totalmente sem ordem minha a lei estabelecida sobre os mesmos resgates. E 

porque sobre o modo com que muitos se fizeram me chegaram muitas queixas, 

que mostram a importância deles, fareis examinar na Junta das Missões 

aqueles de que tiverdes esta mesma notícia e de que se não fizer algumas 

queixas das presentes sem que procedeis por ora à dita diligência, advertindo 

justamente que em cada um, e outro caso haveis de proceder conforme às 

minhas leis e dar a execução a que se determinar na dita Junta. 

     2º Da violência com que procedem os soldados, sargentos e ajudantes 

quando por ordem vossa ou de vosso substituto vão buscar índios às Aldeias, e 

para remédio deste dano fareis a nomeação e eleição das pessoas certas e 

destinadas para levarem as ditas ordens, as quais sendo anunciadas por todos 

serão examinadas e conferidas em vossa presença na mesma Junta das 

Missões, e nenhumas outras missões poderão ser mandadas buscar índios a 

vossas Aldeias e a (riscado) por eles nomeadas incorrereis prontamente às 

penas em que hão-de incorrer se excederem as ditas ordens, e mostrareis 

presente quais são as ditas penas para que vos possa dizer sejam conformes à 

culpa que tais pessoas podem cometer, e no entanto as fareis executar sem 

excepção alguma. 
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     3º De se juntarem as Aldeias pequenas na forma do Regimento e de não 

poderem os índios estar ausentes das Aldeias além do tempo determinado 

nele, e tanto sobre uma como tanto sobre outra coisa, vos recomendo a 

observância do dito Regimento com declaração pelo que toca a se juntarem as 

Aldeias que conferireis com o Superior ou Presidente em cuja Repartição se 

acharem quais devam ser as que se juntem, e não concordando a vossa 

opinião com a sua me inteirareis de seu e do vosso parecer, o que deveis 

seguir da forma com que se hão-de ir buscar os índios às Aldeias distantes 

dela, e sobre as quais não dispõe de Regimento, procedendo para com estes 

maior prejuízo, por ser mais dificultoso o discurso, e para que se possa evitar o 

dano que ordinariamente sentem estes miseráveis, sou servido ordenar-vos 

que fareis especialmente declarar que os principais das ditas Aldeias não se 

entregarão aos índios sem autoridade e disposição dos missionários que os 

assistir para que saiba quais são e quais devem ser, e para tudo pôr em 

lembrança e fazer receber os pagamentos e procurar a sua restituição, e a 

estes notifico que fareis declarar esta ordem para que observem ficando de seu 

cargo avisar ao dito Superior das Missões daqueles índios que se não tiverem 

restituídos no tempo que determina o Regimento ou naquele em que se 

contratarem com licença do dito missionário para que vos dê conta de tudo 

assim possais proceder no castigo dos culpados conforme o benemérito. 

     5ª (sic) Das Aldeias que ficam vizinhas das fortalezas sobre que fareis 

entender aos Capitães das ditas fortalezas que nelas não têm jurisdição, e 

porque a estes Capitães se devem necessariamente dar índios para as 

pescarias de que se sustentam, e os soldados de seu presídio, e também para 

vos fazerem os avisos importantes, a meu serviço e à reedificação e reparo das 

ditas fortalezas, ajustareis com o Superior das Missões quando e em que dias 

da semana se hão-de dar índios aos ditos capitães para o tal serviço das 

pescarias conforme de sítio e localização de cada uma das ditas fortalezas 

ficando na eleição dos missionários os índios nomeados e a repartição, e não 

podendo eles duvidar que devem dar aos capitães os índios necessários, para 

os sobreditos casos se observará ao diante que quando os capitães fizerem os 

ditos avisos vos lhos farão juntamente os missionários dos índios dados para 

este efeito e vós lhes respondereis dizendo quando serão restituídos a sua 

Aldeia. E os Missionários terão cuidado saber se os índios dados para a 

reedificação das fortalezas são ocupados neste serviço ou divididos pelos 

capitães dele para outro, e quando suceda que os capitães os divirtam (sic), 
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nos darão conta os Missionários para procederdes contra eles em execução 

das penas cominadas para este caso, e o fareis executar irreversivelmente, 

dando-me igualmente conta de quais são as que os podem [riscado], e da 

execução que fizestes.  

     6ª Das Aldeias dos donatários, vos torno a encomendar a observância do 

Regimento com as suas declarações, de maneira que se não possa alterar em 

coisa alguma.  

     7ª Da administração temporal das Aldeias, em que fareis observar o mesmo 

Regimento com suas declarações. 

     8ª Dos Índios que se deixam por livres em testamentos, os quais fareis tirar 

do poder de quaisquer possuidores, e pôr nas Aldeias livres, tendo certa notícia 

de que se não cumpram os ditos testamentos pode atender queixas das partes, 

justificada a verdade deles. 

     9ª A Aldeia de Tilnida (sic), Capitania de São Luís, que está sem missionário 

e o não pode ter separado [riscado], em que se acha, a qual fareis agregar à 

Aldeia de São José, para que um só missionário possa tratar de ambas. 

     10ª e última. Do abuso e injustiça com que se tem mandado, e continua a 

mandar, índios e índias para este Reino e para as Ilhas, o que não é só contra 

as minhas ordens, e o mais notável prejuízo desse Estado, e o fareis impedir 

em o maior cuidado e vigilância, mandando publicar por bando ou editais, que 

as pessoas que em contrário fizerem, as mandareis presas para este Reino 

para serem castigadas conforme a sua culpa, e assim o mandareis executar 

pelo primeiro lapso, mandando com eles, juntamente, o auto desta culpa para 

me constar dela. Tendo o referido, vos torno a dizer, fareis executar com 

aquele zelo e cuidado que tão bem vos tenho dito e confio deles, e com que 

sempre procurastes proceder nas matérias que vos tocam e são de meu Real 

serviço. Escrita em Lisboa, a 12 de Fevereiro de 1699. 

(a) Rei 

                                                         1702 

[Súmula: 25 casais para cada Missionário. Joanes. Oficiais da Fazenda 

nenhum índio reposto nas Aldeias] 

     Ministros da Junta das Missões, eu El Rei vos envio muito saudar. Hei 

informação de que assistem nas Aldeias, tendo a vosso cargo mais que uma, e 
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sucedendo descimentos de cada uma, tiram vinte e cinco casais de índios para 

o seu serviço, o que podendo ser na interpretação da minha lei contra a mente, 

causa e fim dela, porque a minha tenção não foi outra mais do que tivessem os 

ditos vinte e cinco casais para o seu uso e comodidade de sua vida, nem por 

outra causa que da sua administração, e para o fim de poderem assistir em 

uma ou mais aldeias, e acudir a todas, o contrário foi caso. E por tal sou 

servido de declarar e advertir, que se um missionário tiver uma só Aldeia, e 

esta não tiver índios competentes para se repartirem em três partes, uma que 

haja de ficar sempre nela, outra que seja de repartição, e outra em que possam 

caber os vinte e cinco índios do seu uso. Ele os tem só, a respeito dos que 

houverem de repartir, e nunca se repartirão menos dos que ficarem livres ao 

dito missionário, porque neste caso se deve contentar de terem menos índios 

para o seu serviço, se na terceira parte, além das duas, não couber a de vinte e 

cinco que lhe são destinados. E porque a Aldeia de Joanes é aplicada às 

salinas reais, e a do Maracanã às pesqueiras do peixe salgado para a 

Infantaria e povo da Cidade do Pará, sou, outrossim, servido declarar que 

destas tais, não poderão tirar os Missionários os vinte e cinco casais de índios 

que lhe são concedidos nas outras, e que só poderão ter em cada uma delas 

dois pescadores e dois caçadores, e os que forem necessários para remar à 

corda, nas ocasiões em que forem ou mandarem à cidade buscar as coisas 

que houverem mister para o seu uso, ou para tratarem das coisas também, que 

possam importar à dita Missão do governo espiritual e temporal dos índios que 

administram, e para que desta segunda declaração se não diga que os oficiais 

da minha Fazenda, que administram as ditas salinas, e o do pesqueiro, 

queiram usar dos ditos índios para outro serviço, que não seja este da sua 

aplicação, ficareis entendendo que não só lhes manda proibir com as penas da 

minha lei mas que, cometendo esta culpa, sejam privados dos seus ofícios 

para nunca mais os poderem servir nem outros alguns desse Estado. Também 

ficareis entendendo que mando assinalar tempo certo para que os índios que 

vierem nas canoas que forem ao sertão sejam restituídos às suas aldeias, por 

obrigação das pessoas de quem forem nas canoas ou à sua custa, se no 

tempo que lhe for assinalado os não mandarem, com mais a pena de que a 

primeira culpa se lhes não concederá licença por tempo de dois anos para 

mandarem ao sertão, nem para outro algum uso saibam que pela segunda 

perderão as canoas e não poderão ter outras nem ir mais ao sertão, e para que 

esta minha resolução tenha a observância devida, serão os Missionários das 
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Aldeias obrigados a fazerem e mandar lista em cada um ano dos índios que 

deram para as ditas canoas e de que se restituirão às ditas Aldeias, excepto o 

uso da morte dos ditos índios e da doença no tempo que por ela sejam 

expedidos. Os missionários das Aldeias do sertão serão igualmente obrigados 

a mandar todos os anos ao meu Capitão Geral, ou quem do cargo em sua 

ausência servir, lista de todos os índios que houver nas três Aldeias capazes 

de servir, para (riscado) ao número deles poder regular as licenças das canoas 

e o número dos índios que com cada uma delas se pode repetir, para se evitar 

o inconveniente das queixas dos Missionários ao prejuízo de se violentarem os 

índios contra a forma e disposição das minhas leis. E porque, ultimamente, 

entendendo que, suposto não possam estas minhas disposições ser coercivas 

para com as pessoas, deixarei e regularei para que as compreendam como 

vassalos na forma e ordem directiva do bom governo, e se devem observar por 

eles com mais cuidado que os mesmos seculares, por serem em razão de seu 

estado, maiores os vínculos de sua obrigação. O Padre Comissário da Ordem 

das Mercês mandará religiosos de melhor satisfação para as missões novas de 

seu Distrito, e todos e quaisquer missionários consentirão que os índios de 

suas Aldeias se deixem ficar em outras, nem em as fazendas de seus 

conventos quando forem a elas, sem que seja necessário que desta tal 

obrigação os advirta segunda vez. A Aldeia do Maracanã será a última que se 

entregue aos Padres da Companhia depois de proverem de missionários as 

mais que largaram por falta deles. Escrita em Lisboa a 24 de Abril de 1702.  

(a) Rei. 

      [Súmula: Carta de D. Pedro II ao Principal dos Aruãs] 

     Principal dos Aruãs e seu filho. 1702.  

     Para os Ministros da Junta das Missões do Estado do Maranhão. Não se 

alterem as Leis, Governador Geral e Capitão-Geral do Estado do Maranhão, 

etc. As Missões, que são o principal objectivo com que procuro estabelecer e 

aumentar meus domínios, e que ocupam muito particularmente o meu cuidado, 

se acham ultimamente respondidas pela última carta que mandei escrever ao 

Governador que foi desse Estado, António de Albuquerque Coelho de 

Carvalho, a qual não chegou a esse Estado. E como ia com tanta excepção e 

miudeza, não tenho quem observar nem encomendar de novo sobre ela, nem 

mais que ordenar-vos que inviolavelmente executais e façais executar tudo 

quanto se contém na dita carta, de que se vos remete cópia inclusa assinada 
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por Roque Monteiro Paim, de meu Conselho e meu Secretário, a qual 

recebereis como se para vós fosse escrita, advertindo que algumas coisas dela 

sobre que se mandava informar o dito Governador se acham já determinadas, 

como é a do maioral dos índios Aruãs, a quem fiz mercê por patente que lhe 

mande passar de posto de Principal de todos os Índios de Nação Aruã, e a seu 

filho de Sargento-mor do dito seu pai, para lhe haver de suceder no 

principalado, e lhe fiz outras graças e mercês de que se tem feito merecedor, o 

que espero haja de merecer mais ao diante em meu serviço. Também vos 

mando remeter com esta mesma carta, as cópias das que mandei escrever aos 

Ministros da Junta das Missões deste Estado, das quais uma é daquilo que já 

se fazia menção na dita cópia da carta do Governador, e a outra, declaração 

que sobre ela lhe mandei escrever, com data de 23 do passado, para que 

façais observar a primeira com a declaração da segunda, o que encomendo 

muito o que em tudo o que em umas e outras cópias assim do que escrevo ao 

Governador António de Albuquerque, como à Junta das Missões, não for 

declarado, guardareis e façais guardar também inviolavelmente o Regimento 

das Missões que achareis registado, e as ordens e declarações que sobre elas 

se passaram em razão de alguma dúvida que se me fizeram presentes e não 

podereis alterar em circunstância alguma o que se contém nas ditas cópias que 

com esta se vos remetem sem que me deis conta e tenhais outra ordem minha 

em contrário. Escrita em Lisboa, a 11 de Abril de 1702 anos. 

(a) Rei 

[Súmula:  Repreensão dos Missionários Temporais – 1702 ]. 

          Para os Ministros das Juntas das Missões do Estado do Maranhão. 

     Ministros das Juntas das Missões do Estado do Maranhão, eu El Rei vos 

envio muito saudar. Pareceu-me significar-vos, como faço por esta minha carta, 

o grande desagrado e sentimento que recebi das notícias que se me repetiram 

de que muitos missionários desse Estado empregam o seu cuidado em 

negócios temporais, atendendo mais as aquisições de bens profanos e em 

medidas do século que de conversão das almas, próprio do seu ministério, pelo 

que mando advertir aos Prelados de algumas Religiões em que se 

experimentam mais estas desordens, fazendo e consentindo os seus 

Missionários resgates de escravos, contra a disposição das minhas leis, as 

quais eles com maior razão e cuidado que os seculares devem observar, e vos 

encomendo que pela vossa parte, assim em comum como em particular, 
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soliciteis a reforma destes abusos porque é certo que onde os houver se não 

pode esperar o fruto que se pretende, e de tudo o que achardes e obrares 

neste particular me dareis conta apontando os remédios que vos parecerem 

mais eficazes para quer os missionários procedam com o zelo que pede a 

vocação dos Operários Evangélicos. Escrita em Lisboa a 21 de Abril de 1702. 

 (a) Rei 

[Súmula: Índios descidos por particulares – 1702] 

Para os Ministros da Junta das Missões do Estado do Maranhão. 

 

      Ministros da Junta das Missões do Estado do Maranhão, eu El Rei vos 

envio muito saudar. Várias pessoas particulares deste Estado e da Capitania 

da Paraíba com ocasião de haverem detido alguns índios, pretenderam por 

requerimento que me fizeram por via do Conselho Ultramarino, lhe desse a 

administração dos ditos índios que haviam descido, assim para eles como para 

os seus descendentes, e mandando considerar esta matéria, fui servido se lhe 

não deferisse, e que nem com este título se deviam dar índios a pessoa 

alguma e que quando se descerem por algumas pessoas particulares, 

trazendo-as para as Aldeias ou para junto delas, indo a descer o Missionário 

daquele distrito, depois de praticados e domesticados pelas tais pessoas, o que 

o dito Missionário, quando for fazer esta descida, examine se os ditos índios 

querem vir espontaneamente trazendo-os em sua liberdade atendendo a seu 

cargo para os doutrinar, e o prémio que se há-de dar às pessoas que os 

descerem à sua custa será de os repartirem só com eles durante sua ida, 

fazendo-se a repartição a respeito do tempo, dos salários e dos que na 

ausência  de uns hão-de ficar na aldeia para tratarem do sustento dos outros, e 

assim das mulheres e menores, na forma que dispõem as minhas leis. E 

porque esta minha resolução deve ser geral para todas as partes deste Estado, 

a mandei participar ao Governador dele que a faça observar pontualmente, 

tendo especial cuidado que se não exceda em coisa alguma e me parecer 

avisar-vos dela para que a tenham entendido, e pelo que haja na sua 

observância, e mandando registar esta minha carta no Livro da Junta das 

Missões deste Estado, para que a todo o tempo conste, escrita em Lisboa a 21 

de Abril de 1702. 

(a) Rei 
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[Súmula: Justificações. Caridade para índios. Missionários das tropas não se 

intrometam nos distritos alheios ]. 

    Ao Governador do Estado do Maranhão, eu El Rei vos envio muito saudar. O 

Padre João Filipe (Bettendorff) me representa em uma das suas cartas a 

dificuldade que tinham os seus religiosos para abrirem Estudos no Colégio do 

Pará, como tinham feito no Maranhão, e da grande opressão que padecem os 

índios com obras das fortificações, pedindo-se os mandasse aliviar delas, 

também me apresentou em outra como não é possível aos seus religiosos 

acompanharem as tropas do resgate pelo exemplo que deles lhe fica, e que 

nas aldeias da sua repartição não tem a jurisdição que fui servido de lhes 

conceder, parecendo-lhe que deve ser absoluta, sem dependência de outra, e 

ultimamente me insinuou a causa de se não fazerem os rateamentos dos 

primeiros resgates nas forma das minhas ordens, e sobretudo encarece a 

pobreza dos seus conventos e de suas residências, pedindo-me o desempenho 

de uma grande quantia de dinheiro que deve nesta Corte, e mandando eu 

considerar na Junta das Missões a matéria destas cartas, me pareceu dizer-

vos que, quanto aos pontos da primeira, que com a chegada do Padre Superior 

das Missões poderá cessar a repugnância dos Padres e a queixa dos 

moradores do Pará sobre os Estudos, porque confio dele que logo os mandará 

abrir, e que com toda a benevolência há-de tratar aqueles moradores e fazer 

tudo o que estiver a bem deles, e assim se evitará também que os Padres se 

queixem de serem os índios ocupados nas fortificações porque o dito Padre 

Superior conhece e se lhe praticou na Junta que desta obrigação não são 

isentos os meus vassalos, para que se possa escusar. Não podendo eu 

duvidar que esta matéria vos havereis com a temperança que permitir a 

necessidade da obra, fazendo que os índios sejam tratados com igual caridade 

que os brancos. E quanto aos pontos da segunda carta sobre o se escusarem 

os Padres de acompanhar as tropas, sou servido ordenar que não só eles 

tenham esta ocupação, mas que a tenham os meus missionários, cada um nos 

seus distritos, por não ser razão que este trabalho caias todo sobre os Padres 

da Companhia nem que em os distritos de uns missionários se intrometam 

outros, além do maior conhecimento que se deve supor que os tais 

missionários devem ter dos sertões daqueles distritos que lhe são 

encarregados, e isto com a moderação que apontastes de que a escolta com 

que houverem de ir os missionários para o dito resgate seja somente de seis 

soldados com um Cabo à sua satisfação, o que fareis cumprir sem réplica 
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alguma. Sobre o segundo ponto da jurisdição absoluta que os Padres querem 

ter nas Aldeias me pareccia não necessitar de nova declaração, porém, visto 

os Padres a pedirem, sou servido outrossim declarar-vos que esta jurisdição, 

além do espiritual que lhes compete, não é outra mais que apostólica e 

comunica (?) para o governo das Aldeias, e que nenhuma outra lhe pode 

competir porque todas a mais vos pertence a vós, e aos vossos sucessores 

que em meu nome a houverem de exercitar. Sobre o terceiro ponto do 

divertimento que houve no direito dos resgates vos informareis e me dareis 

conta em carta particular, ficando advertido de que ma não destes, destes 

resgates por via da Junta das Missões que vale o mesmo que a da Secretaria 

do Estado, e que a espero com toda a formalidade que mandei declarar na 

mesma Lei dos Resgates. Sobre o quarto e último ponto, me fareis resposta 

também em carta separada, informando-me de tudo o que tem e possuem os 

Padres da Companhia, e das ordinárias e côngruas que vencem, assim neste 

Estado como no do Brasil, e nesta Corte, e da obrigação que tem com elas, e 

de como a satisfazem se as podem ou não satisfazer. Escrita em Lisboa a 19 

de Março de 1693.Rei. 

 [Para o Governador do Maranhão] 

Resgates . 1696 

     Governador e Capitão Geral do Estado do Maranhão, eu El Rei vos envio 

muito saudar. Sobre o que me representais na vossa carta de doze de Julho do 

ano passado, de ser conveniente que assista na Junta das Missões deste 

Estado com o Superior da Companhia alguns dos Prelados de outras Religiões, 

assim para darem conta das missões que têm a seu cargo, como das despesas 

que fizerem nos resgates, na forma das minhas ordens, e de vos parecer 

igualmente conveniente que o dito dinheiro dos resgates esteja em mão de um 

tesoureiro, do qual os ditos Prelados o hajam de receber para cada um pelo 

que lhe toca, e conforme o dinheiro que tiverem recebido possam dar conta 

dele, pela qual se estará para descarga do tesoureiro por autoridade do 

Provedor da Fazenda, fazendo-se esta tal descarga e dando-se a dita conta 

todos os anos, alterando-se nesta parte o Regimento, e observando-se em 

tudo o mais que ele dispõe, sou servido de vos ordenar que para a dita Junta 

das Missões chameis os Padres das Religiões que as tiverem a seu cargo 

sendo presidentes, e por repartição de distritos, principalmente os de Santo 

António e da Piedade, com declaração que sempre seja chamado e assistirá 

nela o Superior da Companhia da mesma maneira que o fez até o presente, e 
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que estando na terra o Padre Frei João de Santo Atanásio, o chamareis 

também pela grande satisfação que tenho do seu zelo, préstimo e virtudes. 

Que o dinheiro dos resgates esteja na mão de um tesoureiro abonado, qual 

aprovar a dita Junta das Missões, da mão do qual também o receberão os 

Prelados como apontais, e se lhes mandem conta na mesma Junta e não fora 

dela como antes havia ordenado, que por esta conta sendo aprovada na Junta 

em vossa presença se esteja como dizeis para a despesa do tesoureiro , e que 

lhe faça o Provedor da Fazenda tomando-lhe igualmente conta em cada um 

ano que é o tempo em que a devem dar na Junta os ditos Prelados, onde 

haverá livro rubricado por vós que não sirva de outra coisa mais que de se 

lançarem títulos separados de cada um dos ditos Prelados do dinheiro que 

receberem do dito tesoureiro, e as despesas que fizerem nos ditos resgates, e 

dele se tirarão pelo Secretário as cópias autênticas, assinadas ou rubricadas 

por vós, que hão-de servir para a despesa do dito tesoureiro, e por este modo 

deveis entender que pedis, o Provedor da Fazenda lhe há-de ordenar a 

despesa, lhe compete também ter outro livro separado de mais da minha 

Fazenda, por cá lhe fazer a carga da receita, e da mesma despesa, e em tudo 

o mais de guardar o Regimento que só nesta parte que fica declarada hei por 

bem de alterar e de rogar. Nesta mesma carta de 12 de Julho me foi presente o 

termo que se fez na Junta para se acudir com o dinheiro dos direitos para se 

aliviar o custo da despesa que se fez com a tropa do Capitão João de Seixas, 

que foi aos resgates, e que o dinheiro principalmente em ser seguro (?), 

suposto que na mão dos que receberam os tais resgates, dos quais o não 

tirastes, por consistir em géneros que não havia bons por falta de comércio, e 

por não haver ocasião dos ditos resgates se fazerem, como pareceu dizer-vos, 

que tendes feito bem, pedem que a  vosso cargo fica fazer cobrar este dinheiro 

nos géneros que se acharem melhores, e logo que os houver na terra, fazendo-

os pôr na mão do Tesoureiro ou depositário na forma do dito Regimento, 

procurando que estejam bem acondicionados para que se não percam, e 

naturalmente possam estar prontas para a ocasião dos resgates, isto de 

maneira que se veja obrigado à reposição deste número dos ditos géneros, se 

for vossa culpa ou da Missão deixarem de cobrar dos direitos devedores. 

Escrita em Lisboa a 15 de Março de 1696. 

(a) Rei. 

 [à margem: Fazer Juntas. Restituir índios à Companhia] 

Para o Geral do Estado do Maranhão, etc. 
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     Ministros da Junta das Missões do Estado do Maranhão, eu El Rei vos envio 

muito saudar. Observareis tudo quanto se contém na carta que vos mandei, 

escrita sobre a forma com que se devem tratar os negócios das Missões nessa 

Junta de que sois Ministros, e porque me pareceu acrescentar a esta mesma 

carta o que de mais se me representou e necessário para mais decIaração 

dela, ficareis entendendo que, vem a ser pelo que fica ao tempo de se fazerem 

as Juntas, que não será só quando as naus chegarem deste Reino, ou partirem 

para ele, mas todas as vezes que os negócios pedirem que as aja e parecer ao 

Governador ou Capitão mor em sua ausência, e assim mesmo todas as vezes 

que o Superior da Companhia, ou os outros Superiores das ReIigiões que têm 

missões a seu cargo, disserem ao dito Governador ou Capitão mor em sua 

ausência que é necessário fazer Junta, porque nestes casos serão eles 

obrigados a fazê-la como lhe mando declarar e ordenar. Pelo que toca a se 

restituírem os Padres da Companhia às Aldeias que largaram, não será 

necessário que logo juntamente mandem Missionários para todas, juntamente 

também lhe sejam restituídas, e se fará esta restituição daquelas e tantas 

Aldeias para as quais tinham missionários que as possam assistir, e se lhe irão 

restituindo conforme os Padres que forem tendo para elas seguindo-se estas 

às outras que ficarem mais próximas daquelas em que já tiveram missionários, 

por ser esta ordem e direcção mais própria de ocuparem algumas quando não 

possam ocupar todas sem queixas dos religiosos das outras Religiões que em 

sua falta as têm assistido, Escrita em Lisboa a 23 de Março de 1702.(a) Rei 

Para os Ministros da Junta das Missões do Estado do Maranhão. 

  

DOCUMENTO Nº 127 

1703, Janeiro, 25 – Certificado contra Frei Jerónimo de São Francisco, 

Pregador e Comissário, por mau procedimento.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

 

     Certificamos nós os religiosos abaixo assinados ser verdade, que o Senhor 

Pregador e Comissário, Frei Jerónimo de São Francisco, no tempo do seu 

governo neste Estado do Maranhão se meteu em muitas coisas contra o 

parecer de muitos bem intencionados, e de experiência, de que resultaram 

algumas moléstias, e enfados com os seculares, principalmente os que 

governavam o Estado. E juntamente foi causa dos excessivos gastos, e 

empenhos assás supérfluos, e outros a que não estava obrigada a pobreza, 
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que professava, o que tudo fez levado do capricho, de que no seu tempo 

obrava grandes (  ) para com elas agradar a Sua Majestade, e para alcançar 

para com ele grande nome. E de tudo tirou certidões sem número a fim de 

alguns religiosos, que obrigados do temor reverencial de Prelado lhas 

passavam na forma, que ele inseriptis lhe dava, como também de seculares, 

que acariciados dele dele lhas passavam pelo estilo que ele queria, de que fez 

um grande caritas, e mandou por um tabelião por autêntico, de que deu grande 

escândalo a muitos religiosos, e seculares, por verem que tirava certidões de 

serviços contra o estilo de seus antecessores, e dos mais prelados, das outras 

religiosos, nos quais é um [  ] tirarem alguma certidão. O que fazem obrigados 

de alguma urgentíssima necessidade de alguma infâmia e do mais, que obram 

simplesmente dar contra a Sua Majestade. 

     Certificamos mais, que muitas e muitas certidões, que leva o Irmão 

Comissário são falsas por se afirmar nelas o que na verdade não é, usando 

nelas da figura [  ], tomando o todo pela parte, para o que só se apontava uma 

primeira prova, passada por Fernão Carrilho no primeiro ano do seu governo, 

em que este afirma ter trazido o Irmão Comissário gente de cinco nações das 

partes de Tucuara, cuja frase dá a entender ter trazido quantidade de casais e 

índios, e na realidade entre grandes e pequenos só eram sete pessoas. 

Segundo este me [  ] leva muitas certidões de seculares, e do Irmão Presidente 

de um corista Frei Manuel de Santa Maria e de outros da sua facção. Mas não 

as leva de alguns religiosos de mais anos, que melhor autorizariam o intento do 

já referido Irmão Comissário, a alguns dos quais as não pediu por saber que 

não as haviam de passar na forma que ele queria; e não faltou quem por isso 

padesse-se algumas desconsolações. Todo o sobredito passa na verdade. A 

qual melhor se conhecerá quando ao Irmão Comissário se tirar a sindicação, 

que por hora só afirmamos: in verbo sacerdotis  todo o traslado ser verídico. 

Hoje, 25 de Janeiro de 1703. 

 (aa) Frei Simão de S. José;Frei Manuel da Graça 

Frei João de Santo Atanásio; Frei Pedro da Exaltação 

Frei João de Santo Atanásio 

   Tudo o referido acima, se passa na verdade e assim o juro aos Santos 

Evangelhos.(a) Frei Manuel de Santo António 

 

DOCUMENTO Nº 128 
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1703, Maio, 6, Convento de Santo António dos Capuchos – Juízo de Frei 

Luís de São José 41, sobre as condições e preceitos vigentes na erecção e 

vida conventual da Província de Santo António dos Capuchos, a 

propósito da construção do Convento de Figueiró do Campo, perto de 

Coimbra. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete de 

avulsos 42.  

 

     Juízo sobre certas condições com que a Província de Santo António 

favorece a fundação de um Convento. 

 

     Nos dois triénios próximos passados ofereceu o muito reverendo senhor 

André Bernardes Aires, catedrático de prima na Faculdade dos sagrados 

ensinos na Universidade de Coimbra a fundação de um convento em uma 

quinta sua sita no lugar de Figueiró do Campo da mesma cidade, para a 

mesma Província, com duas condições: a primeira, que no convento (…) não 

poderão assistir mais que oito religiosos, e a segunda que para sustento deles 

daria em sua vida e deixaria por sua morte todo o necessário expresssando 

tanto e tanto para o sustento de cada um deles, de sorte que lhes não fosse 

necessário pedir nem mendigar, nem o pudessem fazer. Ao que considerando 

bem um ponto e o outro, assim dos Padres do Definitório como os da Província 

que então o eram, resolutissimamente se respondeu que com aquelas duas 

condições não convinha nem podia aceitar-se a tal fundação, por razões 

fundamentais que então se ponderavam, e abaixo se expressarão. Mas o que 

não deixar de deferir as de outras instâncias do dito senhor e venerando a sua 

tão antiga como afectuosa devoção, servindo-se ele de assinar a ordinária que 

                                            
41

 Poderá tratar-se do Padre Frei Luís de São José, da Ordem de São Bernardo, que foi um 

importante arquitecto, cartógrafo,  iluminador, tracista de retábulos e decorações sacras activo 

no fim do século XVII e primeiro terço do século XVIII, com vasta actividade tanto para templos 

da sua Ordem como para a Ordem franciscana, e para o mercado aristocrático e civil. A ele se 

deve, por exemplo, a traça da Capela do Desterro (1716), na cerca do Mosteiro de Santa Maria 

de Alcobaça, e a decoração barroca da fachada desse cenóbio gótico, tendo feito também uma 

planta minuciosa da Cidade de Braga, riscos para o Mosteiro de Lorvão, e diversos outros 

trabalhos artísticos relevantes. Trabalhou muito ara outras Ordens, incluindo os ramos 

franciscanos. 

42
 Documento com 8 fls., infelizmente muito arruinado, com extensas manchas e rasuras que 

dificultam bastante a sua leitura integral. 
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a sua pia devoção e generosa piedade lhe ditassem, sem fazer o número dos 

religiosos moradores nem aplicar tanto e tanto para cada um, nem ser tanto 

que lhes proibisse mendigar, intervindo outras condições competentes, se 

aceitaria o tal Convento na forma em que os que já na Província se assistiam, e 

se assistiram nas outras Províncias. 

     O que não obstante de novo insta o mesmo senhor, que a dita fundação 

com as mesmas condições entre outras se aceite como da sua nova proposta 

consta, e não deixe de ser isso motivo de admiração, quiçá protectória (?), e de 

profunda memória (?), etc (...) com que o dito muito reverendo senhor nesse 

piedoso empenho entra, ou de persuadir-se que as tais condições não são 

repugnantes ao nosso instituto, como se lhe representou, esperando portanto 

tenha a sua proposta nesse triénio aceitação, que nos passados não teve. 

Porém, se assim e, é engano manifesto, pois os padres que nesse triénio 

concorreram a juntas em que o negócio se há-de resolver, não são menos 

inteligentes nem zelosos que os que nas juntas dos triénios passados 

concorreram e (…) dos triénios passados se fundaram para resolverem o que 

resolveram (…) (e razões) fundamentais tão sólidas e tão evidentes que me 

parece não podem (…) esmorecer os do presente, não lhe permitindo resolver 

o fundamento do que lhe (…) como fundamentalmente resolveram. 

     E quanto à primeira condição de não poderem os religiosos conservar mais 

que oito, e sendo certo e notório que se não deve nem pode admitir tal (…) 

neles ordenado, e proibido que de novo se não funde junto algum, nem dos 

regulares, em que não possam assistir e sustentar-se comodamente (…) 

religiosos se forem mendicantes das esmolas custumadas, (…) das ordinárias. 

O que em primeiro lugar toca de certo e autêntico das sagradas ordinárias (…), 

e congregação de regulares, estabelecido em tempo do Papa Gregório XV, 

consta sua (…) e confirmado pelo mesmo sumo pontífice, em Breve expedido, 

que se mandou, aliás passado em Roma a 17 de Agosto de 1622 (…), apud 

Cherubim etc etc, in Bullarium (…), apud Privileg. Mínimos, etc etc. 

     Repare-se na repetição das palavras e ainda das adições com que a 

congregação, como o Sumo Pontífice, propõem a proibição (…) nem fundar de 

novo convento ou casa regular, e os que não possam (…) ao menos doze 

religiosos, porque o que se mostra sem o proposto com que se executaram 

conforme a regra do Direito (…), se mantiverem de seis até doze (…). 
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     Em segundo lugar, (…) a instância não tem fundamento nem a excepção 

tem força porque os dois exemplos alegados, por exorbitantes 43, não 

convencem, nem deles portanto pode tirar-se argumento conforme a célebre 

Regra de Direito exorbitantia a iure in consequentiam orahenda non sumt, cap. 

(…), sendo como são alheios à nossa Regra, que o nosso principal direito com 

suposto que muito se tem alegado (…).  

     E para evitar mais instâncias, quero ponderar aqui (sobre o) acordo religioso 

sobre a matéria do que se trata. Certo religioso qualificado dos que moram no 

nosso Colégio de Coimbra quis fazer argumento para facilitar a fundação do 

Convento em Figueiró do Campo, com a condição própria que nele se 

conservassem os religiosos com a ordinária oferecida, sem mendigarem nem 

pedirem o teatim necessário para seu sustento, dizendo que assim como o 

Colégio de Coimbra se fundou com a condição de não pedirem seus 

habitadores esmola de pão de alforge, na forma que ainda se conserva, assim 

se poderá fundar e conservar-se o Convento de Figueiró do Campo com a 

condição de não poderem os moradores delles pedirem as esmolas e o tiatim 

ou irem mendigar (…). 

     E isto é o que sobre as duas condições capitais se me oferece dizer e 

propomos que, por razões (?) e para pureza das consciências e observância da 

regra, me sacrifiquei a (…) me ocorreu, deixando o exemplo de outras 

condições  que a proposta (contém), como também para julgar se o meu 

parecer com as ditas condições ponderadas são fundamentais no caso 

observado e resolverem o que será ao serviço de Deus, observância da Regra, 

quietação das consciências e crédito da Província lhes parecer maior ajustado 

como do seu zelo e inteligência, Convento de Santo António dosCapuchos de 

Lisboa, seis de Maio de 1703. 

(a) Frei Luís de São José 

 

DOCUMENTO Nº 129 

1703, Maio, 6, Lisboa – Traslado de Carta de D. Pedro II a D. Manuel Rolim 

de Moura sobre o modo de se aldearem os índios descidos do Cabo do 

Norte. 

                                            
43

 Referiam-se no texto da proposta, como exemplo contrário que o autor do Juízo rebate, dois caso dos 

religiosos da Piedade, o do Convento franciscano do Bom Jesus de Valverde, perto de Évora, quanto ao 

modo como a comunidade geria as esmolas, bem como outro caso de um convento da Toscana (Itália) a 

esse propósito. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n.. 

  

 

 E assim mais outra carta do dito Senhor, cujo teor é o seguinte: 

      Manuel Rolim de Moura, Amigo.  

 

      Eu El Rei vos envio muito saudar.Havendo mandado ver o que me 

escreveu Frei Jerónimo de São Francisco, Comissário dos Capuchos de Santo 

António desse Estado, em carta de oito de Julho do ano passado, sobre haver 

feito duas aldeias junto da cidade, habitadas do gentio do Cabo do Norte, 

sendo uma delas dos Aruãs, os quais aceitaram viverem nelas com obrigação 

de irem levar à cidade peixe, algodão, e o mais que produzissem aquelas 

terras, mas debaixo da condição de não irem ao sertão buscar cacau e cravo, 

se não quando lhes parecesse, e com aquelas pessoas que quisessem, me 

pareceu ordenar-vos, façais observar a dita condição por ser muito 

conveniente, não só para conservar os gentios já aldeados, mas também para 

aumentar as aldeias com os mais que poderão descer, na certeza de os não 

obrigarem a ir ao sertão por conveniências alheias, e experimentar as 

vexações com que são tratados os que vão a ele. 

Escrita em Lisboa a 6 de Maio de 1703. 

 

Rei. 

 

 E não contém mais a dita Carta a que me reporto, e a trasladei, em 

virtude do despacho atrás escrito do dito Governador e Capitão Geral deste 

Estado. Belém, dito dia mês e ano ut supra. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 130 

S.d. (cerca de 1703), S.l. (Belém do Pará) – Petição de Justificação sobre a 

morte de dois missionários da Província de Santo António às mãos dos 

índios da Ilha de Joanes. 
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A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. n.º 36.  

 

     Treslado de uma justificação do justificante o Mui Reverendo Comissário de 

Santo António Frei Jerónimo de São Francisco. 

     Saibam quantos este instrumento de justificação, dado e passado por 

autoridade de justiça, virem, que no ano do nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Cristo de mil e setecentos e dois anos, aos dezassete dias do mês de 

Maio do dito ano nesta cidade de Belém, capitania mor do Grão-Pará, em 

pousadas de mim, escrivão ao diante nomeado, nelas, depois do Reverendo 

Padre Comissário de Santo António, e pela certidão de vistoria, fiz e tudo junto 

na forma judicial, que [ ], e o que ao diante se segue, de que fiz este 

autuamento. O Padre Gabriel Tavares Souto Maior Escrivão do Juízo e 

Auditorio Eclesiástico que o escrevi. 

 

     Petição de Justificação 

     Diz o Comissário de Santo António que a oito de Setembro de mil e 

setecentos e um, em cumprimento da santa obediência, mandou da Missão do 

Cajásita na Ilha Grande de Joanes a dois Missionários. Um se chamava Frei 

José de Santa Maria e outro seu companheiro Frei Martinho da Conceição, 

para efeito de acabarem de descer a muitos índios Aruãs, que ainda existiam 

nas suas ilhas, e de algumas outras nações das missões do Cabo do Norte. E 

começando os ditos missionários a sua missão, pela parte mais dificultosa, que 

é a parte ocidental da dita Ilha de joanes, aonde já tinham experimentado 

grandes perigos, chegando a um Igarapé a que chamam Curuaripucú, se 

amotinaram contra eles índios de três nações: Aruãs, Sacacas, Cuchiaras e 

Maneianares. Sendo muitos deles baptizados na dita missão do Cajá, donde 

tinham fugido, e apostatado da fé, sem mais outro motivo que o não quererem 

vir para o grémio da Igreja, de onde foram baptizados, nem quererem deixar os 

seus antigos ritos gentílicos. Foi tal o ódio que nasceu em seus danados 

corações contra os ditos ministros do Sagrado Evangelho, que unindo-se os 

apostatas com os gentios, executaram tiranamente a morte em quem os ia guia 

para a eterna vida. E porque sua invejada morte foi a vinte e quatro de 

Setembro do ano passado, e a quatro de Fevereiro deste presente ano, foram 

pela tropa de Sua Majestade achados seus corpos inteiros em uma campina 

para onde os ditos homicidas os arrastaram, exceptuando Frei Martinho que 

lhe cortaram a cabeça, e lhe truncaram os braços. E como seus corpos, depois 
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de estarem tanto tempo, se conservaram na dita forma inteiros, vestidos em 

seus hábitos, sem corrupção alguma de bichos nem de outros animais ferozes 

que abundam aquelas terras, comerem, nem as aves os tocarem, como é fama 

constate, e assim chegarem a esta cidade a vinte e um de Fevereiro deste ano 

presente. Pede a Vossa Mercê, Senhor Reverendo Padre Vigário Foraneiro, 

mande autenticar todas as circunstâncias sobreditas, que parecem 

sobrenaturais com a vistoria dos ditos corpos e o mais que for verdadeiro. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 131 

1704, Fevereiro, 8, Belém do Pará – Carta de Domingos de Sousa Ferreira, 

Capitão-Mor do Estado do Maranhão, sobre as missões do Marajó. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

 

 

     Porquanto me chegou a notícia que o Padre que assistia por missionário na 

aldeia do Marajó, Frei Francisco da Estrela, tem deixado a dita aldeia e missão, 

com pretexto suposto e temporal, o ajudante reformado, Luís Soares, por ser 

morador na mesma capitania e Ilha Grande de Joanes, e pessoa conhecida e 

bem aceite daqueles índios, por serviço de Deus e de Sua Majestade. Com a 

prontidão e zelo com que sempre se houve, irá à dita aldeia de Marajó e 

praticará os índios dela, fazendo vir perante si os que estiverem ausentes 

delas, e se informará inteiramente porque causa não assistem nem vêm a ela, 

ou se não vinham quando lá estava o dito Padre, e logo os praticará, e animará 

de sorte que se seguem, e não se alterem nem inquietem ou se ausentem, 

dando-lhes esperanças, assistirá e terá cuidado na dita aldeia, para que não 

haja nela algum desmancho enquanto se não prouver outra coisa; e indo outro 

missionário, lhe entregará os negros que nela estiverem fazendo que lhe 

obedeçam, e busquem os assentos necessários enquanto se recolhem os 

mais, e que os pequenos e catecúmenos assistam sempre na aldeia (de ambos 

os sexos) à doutrina, e os grandes aos dias santos, e como o aumento e 

conservação dos índios de mais de ser em aumento da capitania de que o dito 

ajudante é vizinho, ao serviço de Deus e de Sua Majestade, espero dará inteiro 

cumprimento a esta com a pontualidade e zelo com que sempre serviu ao dito 

senhor.  
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     Dada nesta cidade de Belém em 8 de Fevereiro de 1704. 

 

(a) Domingos de Sousa Ferreira 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 132 

1704, Fevereiro, 24, Belém do Pará – Carta de Frei Jerónimo de São 

Francisco, Comissário da Província de Santo António dos Capuchos, ao 

Capitão-Mor Domingos de Sousa Ferreira, a refutar acusações sobre 

procedimentos dos mssionários e a pedir a convocação de uma Junta 

para se analisar a questão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s./n. 

 

      Senhor Capitão-Mor Domingos de Sousa Ferreira 

     Recebi de Vossa Mercê uma carta, que nas difusas regras que trazia, tinha 

mais que decifrar do que uma carta de marear em todas as suas, à qual 

respondo brevemente. À uma para serenar alguns escrúpulos seus de 

consciência, nascidos da sua bondade e omissão connosco, acerca da Ilha 

Grande; à outra para lhe incitar a Vossa Mercê, outros que se me originaram 

acerca do seu juramento, matéria odiosa nesta terra, por esperarem muitos por 

anos santos para serem absoltos desses cargos de consciência pelos quais 

não esperarei eu para castigar os meus religiosos (se como Vossa Mercê diz) 

obraram com Vossa Mercê, termos alheios da religião que professam; lapsus 

calami, que devia ser do escrevente, ou lapsus linguae do notante. Pois não fio, 

saíssem esses termos de Vossa Mercê, a quem venero não só por homem de 

muito porte, mas por católico e religioso, e filho do Patriarca dos pobres, meu 

Padre São Francisco. 

     Primeiramente os escrúpulos, que lhe a Vossa Mercê incito, vêm a ser o 

afirmar Vossa Mercê com juramento dos Santos Evangelhos, que ficaram em a 

Aldeia dezanove índios. Bem podia Vossa Mercê pôr no papel em que pôs os 

dezanove, pôr outros dezanove, e também o podia jurar se quisesse, mas a 

verdade é, que Fernando e a sua gente foi já há tempos para o Arecurú, e que 

André foi já há tempos para o cacau com Bento Otapanhuno. E seu filho lá 
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poderá estar nas taperas pois nunca esteve na Aldeia, e que o Saraiva é do 

Arecurú e para lá foi, e se não foi, não quer trabalhar, e que o meirinho nem o 

capitão Feliciano não são remeiros, e que António Maracanã está entrevado, e 

que os três Aruãs não tem Vossa Mercê nada com eles. E com os escravos da 

Nataria muito menos, e que se Vossa Mercê lhe pediu um favor, não parecia 

bem que os meus religiosos, lhe pedissem continuamente os dois que para se 

servir lhe ficaram, com que de dezanove que Vossa Mercê jurou, que ficou em 

cinco, ou seis, e muita habilidade terá o religioso, ou Vossa Mercê se as 

ajuntarem esses cinco em três dias. 

     Também jura Vossa Mercê, que Timóteo se lhe fora oferecer. Melhor fora, 

que Vossa Mercê jurara, que o praticara, e chamara de noite, e às escuras lhe 

mandara o pagamento por aquela porta que o seu aposento de Vossa Mercê 

tinha, quando na Aldeia se agasalhou. Jura Vossa Mercê também, que por 

metermos os negros no grilhão se ausentou a gente, e por lhe dizermos, que 

se não metessem com Vossa Mercê melhor jurara Vossa Mercê, afirmara que 

o senhor seu filho, estimulado de lhe lá ficarem os índios, e querendo-lhe a 

Vossa Mercê trazer outros, lhe faria as práticas, que os negros disseram e para 

o seu negócio mais conduziam, o que se prova. Porque antes do recesso do 

Principal, íam doze ou treze pessoas de sua casa à doutrina, assistindo nela 

depois da ida do sargento que Vossa Mercê alega, e depois de o Principal se 

vir nenhum mais apareceu, e procurados, disse o Meirinho, e outros que o 

senhor seu filho dera ordem que nenhum fosse à Aldeia, e que aos que com 

ele não queria ir, os vinha logo buscar com sargentos, e por esta causa se 

ausentaram, o que mostra fundamento, pois indo o senhor seu filho buscar seis 

índios, com tanto empenho, e não trazendo mais que dois havendo tantos 

como Vossa Mercê diz, bem se pode dar algum crédito, que por essa causa 

fugissem, e se Vossa Mercê diz, bem se pode dar algum crédito, que por essa 

causa fugissem, e se Vossa Mercê jura toda a sua carta aos Santos 

Evangelhos, sendo pura narração de negros, tirando o que por Vossa Mercê 

passou, que muito foi, que o misisonário crêsse o que os negros nesse 

particular lhe contavam. Também jura Vossa Mercê que mandara chamar o 

Principal e Sargento-Mor para os praticar, que se não desconsolassem. Bem 

desconsolado contou ele ao Irmão Presidente que Vossa Mercê o queria 

desconsolar com o mandar a ele, e ao principal ao cacau e Vossa Mercê 

mesmo o confessou e que se eles não foram, foi porque não quiseram ir. Jura 

Vossa Mercê que um negro André, e seu filho, e outros, que estão no Arecurú 
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como é Fernando com a sua gente, se afugentaram com a vista do sargento, 

salvo se eles quando se ausentaram tiveram revelação de que lá havia de ir o 

sargento que ia à cal o que poderia ser, pois Vossa Mercê o jura. 

     Também jura Vossa Mercê que há dez anos, que governa aquela Aldeia, o 

que eu posso jurar é que há um ano que a Vossa Mercê se lhe meteu isso em 

cabeça nem tantos, que ela está feita, salvo se Vossa Mercê adivinha futuros 

contingentes o que posso crer piamente por Vossa Mercê o jura. 

     Também jura Vossa Mercê que se açoutaram as duas filhas do Principal ao 

pé da torre do sino estando nuas, que as açoutassem, concedo, mas que 

estivessem nuas (como Vossa Mercê diz), nego, porque foram açoutadas com 

umas disciplinas de linhas, paternalmente com as suas saias vestidas na forma 

em que se costuma fazer nas outras Aldeias: agora se elas trazem outra 

vestidura mais, que a sua saia não sei Vossa Mercê o saberá pois o jura. 

     As notícias confusas que Vossa Mercê tem de um papel que está feito, em 

que o desacreditam, dá Vossa Mercê a entender que fia pouco na nossa 

religião, pois chegou a fiar isso, pois aclare-se Vossa Mercê que cedo o ouvirá, 

pois consta somente de que não negamos ser o Senhor Barão Governador, e 

Capitão-General da Ilha Grande, e Vossa Mercê o seu loco-tenente e 

procurador, e por isso Vossa Mercê tem procurado tanto para o Marajó de onde 

se nomeia Capitão-Mor, e para que em breve lhe diga, muito consta o papel de 

que coisa seja Capitão-Mor, e do que está obrigado a fazer para ter o domínio 

que Vossa Mercê quer, ter veleidade, que lhe veio há pouco tempo o que 

fazendo Vossa Mercê, está o Marajó às suas ordens com todos os gingaias e 

nós por seus capelães. 

     Os escrúpulos, que Vossa Mercê tem acerca de nós governarmos a ilha e 

de a desfrutarmos, não lhos poderei tirar a Vossa Mercê tão depressa, porque 

é mal, que se cura devagar. Quanto ao governarmos, ninguém lhe ouça isso, 

porque todos sabem, que neste Mundo não temos nem casa nem lugar pois 

somos pobres de espírito, e não queremos senão os governos, que Sua 

Majestade ordena por entender do contrário resultam grandes inconvenientes. 

Quanto ao desfrutar, me parece que religioso nenhum meu traz dela, salvo 

algum jaboti ou algum pote de mangavas, e ser também que Sua Majestade 

tem gastado nela muita fazenda e a nossa pobreza mendigado para ela muita 

mais, até chegarem a derramar seu próprio sangue, contas escusadas à Vossa 

Mercê. Promete Vossa Mercê também na sua de se emendar. Ora a principal 

parte seja a emenda e principalmente de Vossa Mercê escrever outras como 
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estas, não porque deixe de gostar do seu estilo lacónico por sentencioso. Mas 

porque tenho cá os meus exercícios espirituais a que acudir, que mais me 

importam, que responder-lhe a Vossa Mercê. 

     Também diz Vossa Mercê que já o Senhor Barão sabe o que tem em nós, e 

o que tem em Vossa Mercê, e vem a ser em bom português que em nós, que 

tem aos religiosos de Santo António, e em Vossa Mercê ao Senhor Capitão-

Mor se tratava limpamente, com créditos, e estimações tudo confessamos, e 

assim no-lo afirmam os mais antigos dizendo iam nesse tempo as canoas de 

Vossa Mercê equipadas de popa a proa. Isso é ordinariamente o que sucede 

em casa de ferreiro, serem os espetos de pau. Com isto a Deus que guarde a 

Vossa Mercê. Como este seu servo lhe deseja.  

 

[Convento de] Santo António, 24 de Fevereiro de 1704 

 

Quanto ao que Vossa Mercê diz a terra dos Missionários que os mande outra 

vez para a missão, temos requerido ao Senhor General que faça Junta das 

Missões, que é o tribunal onde se há-de averiguar esse ponto. 

     De Vossa Mercê servo e amigo 

(a) Frei Jerónimo de S. Francisco 

 

E para Vossa Mercê totalmente não dizer com razão, que não lhe defiro e que 

quero pleitos, se se recorrer à junta da Missão, se quiser comigo compor em 

ficarem as coisas como estiveram estes anos passados, até se recorrer ao 

Barão, e Sua Majestade, para que ouvindo-nos a ambos resolvam a dificuldade 

da presente dúvida nestes terrenos, estou em pronto para tornar a repor na 

Aldeia os Missionários, e quem isso quer, não quer bulhas, e só quer o que for 

justiça e razão, de outra sorte não convém ao crédito da nossa Província. 

Estamos como capelães de Vossa Mercê em uma Aldeia, e ilha em que se não 

tem dobrado coisa alguma se não solicitasse a regalia do título, juntamente 

com o governo que até ao presente se não tem merecido e desta cláusula tiro 

certidão de três pessoas de fora as quais a comuniquei para constar o quanto 

desejo não faltar ao que devo. 

 

 (a) Frei Jerónimo de S. Francisco 
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DOCUMENTO Nº 133 

1704, Fevereiro, 24 – Carta de Frei Jerónimo de São Francisco, 

Comissário da Província de Santo António dos Capuchos, para o Capitão-

Mor Domingos de Sousa Ferreira, sobre desentendimentos relativos a 

uma missão capucha. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

                                                        

     [À margem: De Frei Jerónimo de S. Francisco] 

 

Meu senhor Capitão-Mor Domingos de Sousa Ferreira      

     Diz Vossa Mercê, na sua carta, que me informe eu da verdade e Vossa 

Mercê também me informa, e com juramento dos Santos Evangelhos, sendo 

quase tudo, o que Vossa Mercê afirma por dito de índios, a quem temos de dar 

crédito. Estou informado pelo contrário, mas ainda assim nesta suposição diz 

Vossa Mercê que me informe, e que seja eu o juíz de causa 44. Isto implica, 

como mesmo que Vossa Mercê diz, na sua carta, que tem recorrido a juíz 

competente. Vossa Mercê quer e não quer, que eu seja juíz, nem eu isso 

quero, pois, não ficando o tudo conforme a vontade de Vossa Mercê é força 

fique eu suspeitoso, com que o mais acertado será chegar o caso a juízo, e 

então alegará cada um as razões que tiver, e a justiça dará a cada um o que 

merecer. Mas para Vossa Mercê totalmente não dizer, conheçam, que não lhe 

defiro, e que quero para leitor, se Vossa Mercê quer que fiquem as coisas, 

como diante, estiveram estes anos passadas, sem ignorar coisa alguma até 

avisarmos ao Senhor Barão e a Sua Majestade, para que ouvindo ambas as 

partes resolvam a dificuldade, porque então nenhum de nós fica prejudicado, 

estou pronto para repôr na Aldeia os missionários, e quem isto quer não quer 

bulhas, e só quer o que fôr justiça e razão, e quando Vossa Mercê, assim o não 

queira, e lhe não seja conveniente, é força que o caso vá à junta requerida, 

porque como é missão, pertence forçosamente à Junta das Missões que são 

todas de Sua Majestade, e à vista de Vossa Mercê, ou em juízo ou fora dele. 

Mostrarei a Vossa Mercê o que tenho achado em contrário do que Vossa 

Mercê diz na sua carta, e algumas queixas mais que tenho de Vossa Mercê a 

quem muito desejo servir e a quem Deus guarde com saúde muito perfeita. 

Santo António, hoje, 24 de Fevereiro de 1704 (de Vossa Mercê servo e amigo) 

 

                                            
44

  À margem: “Resposta da 2ª carta”. 
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(a) Frei Jerónimo de S. Francisco. 

     Certificamos nós, os abaixo assinados, que a de cima é a cópia de uma 

carta que o Reverendo Padre Comissário de Santo António escreveu ao 

Capitão-Mor Domingos de Sousa Ferreira a qual nos consta lhe mandou. E por 

assim ser verdade, o juramos os Santos Evangelhos. Pará, 24 de Fevereiro de 

1704.(aa) António de Miranda 

(a) Filipe Coelho Tiago; Narciso Maciel 

 

DOCUMENTO Nº 134 

1704, Fevereiro, 28, Belém do Pará (Convento de Santo António) – Carta 

dos Religiosos de Santo António ao Capitão-Mor Domingos de Sousa 

Ferreira sobre a distribuição dos índios nos aldeamentos da Ilha Grande 

de Joanes.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

 

     Ex.mo Capitão Maior Domingos de Sousa Ferreira 

     Sinto muito que Vossa Mercê não logre muita perfeita saúde esta pouca que 

logro e a Deus, não mereço, será para o que fôr de seu gosto, e serviço. 

Também não sinto pouco, e mais que muito, sinto os termos que Vossa Mercê 

tem usado com os religiosos de Santo António acerca de uma aldeia em que 

Vossa Mercê não tem metido nem um só índio, querendo-os absolutamente 

governar a todos como se colhe de suas cartas, coisa nova que até agora não 

era assim. Lembrado estará Vossa Mercê quando me mostrou um escrito para 

mandar dar uns índios a Maria dos Santos, em o mesmo tempo que mos tinha 

pedido para o seu serviço, os quais até agora lhe não neguei e eu respondi 

naquela ocasião a Vossa Mercê, que quem podia não podia dar e Vossa Mercê 

se acomodou tanto com a minha resposta que os não deu e rasgou o seu 

mesmo escrito em minha presença, dizendo que mais se não metia nisto, 

acomodando-se somente com os que lhe deram, para o seu serviço e assim se 

deram os anos passados e este ano, índios daquela aldeia, para diversas 

pessoas, assim como também a Vossa Mercê, suposto que a Vossa Mercê 

muitos mais que aos outros, respeitando o ser Vossa Mercê Capitão-Mor 

daquela ilha de que Sua Majestade fez mercê ao Senhor Barão e não a ser 

Vossa Mercê absoluto senhor da aldeia que não fez o que Vossa Mercê tirou e 

mandou tirar sem ordem dos missionários, nem há-de fazer ajuntar a gente à 

doutrina e os mais como de antes estavam mansos e pacíficos por cuja causa 
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não poderemos deixar de chegar a juízo, para se julgar a cada um o que fôr 

justo, e eu desde aqui tomo também por minha conta avistar ao Senhor Barão 

os aumentos que ele há-de tirar sua ilha, enquanto Vossa Mercê fôr Capitão-

Mor a que Deus guarde.  

     Santo António hoje 18 de Fevereiro de 1704. 

 

DOCUMENTO Nº 135 

1704, Março, 14, Belém – Acordo entre Domingos de Sousa Ferreira, 

Capitão-Mor da Ilha de Joanes, e Frei João de Santo Atanásio, Pocurador 

das Missões sobre missões na Ilha do Marajó. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 18, doc. 

s./n. 

 

     Porquanto nas dúvidas que temos em Domingos de Sousa Ferreira, como 

Capitão-Mor da Ilha do Joanes e Procurador do Senhor Barão Governador 

Perpétuo dela com os Reverendos Padres Capuchos de Santo António sobre a 

jurisdição temporal da Aldeia do Marajó, sobre a qual foi movida a questão, têm 

os ditos Reverendos Padres e eu recorrido a S. Majestade que Deus guarde, 

por escusar-nos lides e contendas, que se têm movido, nos ajustamos eu com 

os ditos Reverendos Padres em que fiquem as coisas da dita jurisdição como 

estavam estes anos passados, e estiveram no tempo dos mais missionários, 

sem se inovar coisa alguma até vir Resolução do Reino. E, quando este ano 

não venha decidido de Portugal, ajustaremos o que há-de ser, de sorte, que em 

nenhum caso prejudique à jurisdição do dito Senhor Barão, meu constituinte 

nem à dos Reverendos Padres Missionários, e de como assim nos ajustámos, 

e comprometemos, assinámos este, ou dois um teor, eu e os Reverendos 

Padres Frei João de Santo Atanásio como procurador da missão por Sua 

Majestade. E ficará um em meu poder, outro no Reverendo Padre nesta cidade 

de Belém, em 14 de Março de 1704. 

(aa) Frei João de Santo Atanásio 

Procurador da Missão 

Domingos de Sousa Ferreira 

 

DOCUMENTO Nº 136 
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1704, Março, 14, Belém – Termo de Compromisso entre os Religiosos de 

Santo António e o Procurador do Barão da Ilha de Joanes sobre a 

jurisdição da Aldeia de Marajó. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

 

Porquanto nas dúvidas que temos em Domingos de Sousa Ferreira, como 

Capitão-Mor da Ilha do Joanes e Procurador do Senhor Barão Governador 

Perpétuo dela com os Reverendos Padres Capuchos de Santo António, sobre 

a jurisdição temporal da Aldeia do Marajó, sobre a qual foi movida a questão, 

têm os ditos Reverendos Padres e eu recorrido a S. Majestade que Deus 

guarde por escusar-nos lides, e contendas, que se têm movido, nos ajustamos 

eu com os ditos Reverendos Padres, em que fiquem as coisas da dita 

jurisdição como estavam estes anos passados, e estiveram no tempo dos mais 

missionários, sem se inovar coisa alguma, até vir resolução do Reino, e quando 

este ano não venha decidido de Portugal, ajustaremos o que há-de ser, de 

sorte, que em nenhum caso prejudique à jurisdição do dito Senhor Barão, meu 

constituinte, nem à dos Reverendos Padres Missionários, e de, como assim 

nos ajustámos, e comprometemos, assinámos este, ou dois, de um teor, eu e 

os Reverendos Padres Frei João de Santo Atanásio como Procurador da 

missão por Sua Majestade, e ficará um em meu poder, outro no Reverendo 

Padre, nesta cidade de Belém, em 14 de Março de 1704. 

(aa) Frei João de Santo Atanásio 

Procurador da Missão 

Domingos de Sousa Ferreira 

 

 

DOCUMENTO Nº 137 

1704, Setembro, 14, S.l. – Súplica dos procuradores da nova Província 

erigenda para lhes ser concedida a licença necessária para integrarem o 

capítulo intermédio, e respectiva resposta do ministro Provincial . 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 6. 

 

 Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor 

     Expõem a V. Exª. seus humildes e devotos oradores os Padres Frei 

Gregório da Assunção e Frei Boaventura dos Anjos, filhos, e definidores 

actuais das Províncias de Santo António dos Capuchos deste Reino de 
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Portugal, e do partido, que nela chamam de cima, que aceitando-se a divisão 

da dita Província no último capítulo Provincial por todos os vogais dele nemine 

discrepantes, foram no mesmo capítulo legitimamente constituídos por 

procuradores de tudo o necessário para a dita se efectuar, os Padres Frei 

António do Sacramento, e Frei Dâmaso de Jesus Maria, por parte da província 

erigenda, e como tais assistiram com o definitório, quando V. Exª. foi servido de 

o mandar ir à sua presença, na ocasião em que houve de informar à Sagrada 

Congregação sobre se convinha a dita divisão, e por meio de seus sub-

estabelecidos  conseguiram a graça, na sagrada congregação dos Regulares, 

com cláusula que não teria efeito durante o governo do padre Provincial eleito 

no dito capítulo. 

 E para obviar os grandes inconvenientes que se seguiram, ficando livre 

ao dito padre Provincial eleger na congregação ou capítulo intermédio para os 

conventos da Província exigenda prelados do seu partido, tirando dos ofícios 

quantos e quais quisesse, dos que neles estão, do partido contrário, pois tudo 

pode livremente fazer, tendo, como tem, quatro votos na mesa, e sendo eles 

suplicantes somente dois, que por isso nenhuma coisa podem fazer, mais que 

assinar o que o padre Provincial com os seus fizerem, se suplicou de novo à 

mesma Sagrada Congregação se servisse de prover de oportuno remédio, e 

com efeito concedem o decreto junto, cuja observância, e execução vem 

cometida a V. Exª., e a seus pés o deviam vir apresentar os ditos procuradores, 

e fazer alguns requerimentos concernentes, e muito necessárias para no 

capítulo intermédio se fazerem as eleições com justiça, e conformes ao dito 

decreto. 

 E por estarem em conventos distantes desta corte, mandaram há mais 

de dois meses pedir licença ao dito padre Provincial para virem. E com cavilosa 

simulação lha tem negado, ou retardado, e, segundo se presume, e a fim de, 

convocando para ela o definitório, repentina e como furtivamente, contra o 

santo costume das províncias que é amigar os conventos para neles os 

religiosos cantarem nesse dia a missa, e rogarem a Deus pelo acerto e bom 

sucesso das eleições. 

 E no tal caso será preciso a eles suplicantes, apelar à congregação feita, 

assim contra a forma do dito decreto, e se pode seguir algum pleito 

escandalosos entre os religiosos capuchos e reformados obrigados a dar a 

todos bom exemplo. 
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 Portanto, pede a V. Exª. se sirva de mandar intimar o dito decreto ao 

padre Provincial, e que em virtude dele, sob pena de nulidade, não possa 

proceder às eleições do capítulo intermédio, sem primeiro mandar licença aos 

ditos procuradores com tempo conveniente para poderem vir fazer seus 

requerimentos, para bem da paz, e achar-se presentes no convento em que se 

celebrar o capítulo intermédio. 

E. R. M. 

 

 Ex.mo Senhor, 

     Esta súplica, que estes dois religiosos fazem a V. Exª., sendo só para virem 

requerer, é totalmente para o fim de impedirem a congregação ou capítulo 

intermédio, porque sabem que só desta sorte podem preverter e inquietar a 

Província. E por esta razão verá V. Exª. que no memorial que fizeram à 

Sagrada Congregação, todo o empenho foi, que se não fizesse o capítulo 

intermédio, ou congregação, e como o não podiam impedir, o vestiram com o 

empenho de que logo se dividissem os guardiães, e mais ofícios, e pelo que 

toca a isto somente se remete tudo ao arbítrio de V. Exª. pelo presente decreto. 

     Nestes termos, não têm estes religiosos que requerer a V. Exª. outra coisa 

mais do que pretenderem que, nos conventos da sua divisão se ponham 

guardianias do mesmo partido. E para isto, é escusado que eles requeiram, 

pois não tem que dizer a V. Exª. mais, que o que disseram à Sagrada 

Congregação. 

     E V. Exª., à vista do que eles têm exposto, pode resolver se na congregação 

ou capítulo intermédio se hão-de pôr em todos os conventos da Província 

erigenda guardiães da mesma parte, ou se basta que se ponham em alguns. 

     E qualquer que seja o arbítreo de V. Exª. se executará na forma que V. Exª. 

ordenar e mandar. 

     Eu, Ex.mo Senhor, reconheço que é justo e razão que em muitos daqueles 

conventos sejam guardiães religiosos daquela parte, porque como eles hão-de 

eleger Provincial, definidores e custódio, e os definidores devem ser do corpo 

do capítulo, necessário é, que os haja daquela parte. 

     Porém, sendo treze os conventos, não é necessário para quatro definidores, 

que sejam tantos. E assim parecia que bastava que se fizessem tantos quantos 

são necessários, e alguns mais se a V. Exª. parecesse. 

     Porém, que fossem todos, não, porque, de serem todos, se fica logo dando 

a execução à divisão, que Sua Santidade não quis que fosse durante o meu 
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tempo. Nem foi ao caso o dizer-se que os frades da minha parte poderão 

depauperar os conventos, porque isto se não deve presumir de religiosos desta 

Ordem, e menos sendo eu seu prelado. E, ao menos, para que se não diga que 

V. Exª. não tem boa opinião dos meus religiosos nesta parte, quando eles, 

sendo guardiães daqueles conventos os aumentarão mais que muitos dos 

seus. 

     Espero eu que o arbítreo de V. Exª. seja de sorte que me permita que em 

alguns dos conventos possa o definitório e congregação, pôr quem lhe parecer 

mais conveniente. 

     Finalmente, Ex.mo Senhor, eu não hei-de impugnar nada do que V. Exª. 

obrar. O decreto vem a arbítreo de V. Exª. somente por estes guardiães. 

Disponha V. Exª. o que lhe parecer, que por tudo o que V. Exª. ordenar, estou. 

     Somente lhe peço queira fazer-me a graça de me dar licença para se fazer 

a congregação, em a qual se disporá tudo na forma, e pelo modo que V. Exª. 

por servido determinar. 

     E desta sorte se ficam escusando requerimentos que só servirão de 

perturbar a paz e sossego da religião, que V. Exª. não deve permitir. V. Exª. 

ordenará o que for servido. 

 Lisboa, Santo António dos Capuchos, 14 de Setembro de 1704. 

Frei Manuel da Glória, Ministro Provincial. 

[Despacho a 19 de Setembro de 1704] 

     O padre Provincial pode fazer a congregação convocando-a para o tempo 

que lhe parecer, contanto que nela fiquem por guardiães de nove casas de 

província erigenda sujeitos da mesma parte da dita província, e que estes 

sejam capazes de que entre eles se possam eleger os definidores que hão-de 

ser eleitos para a nova província, e nos mais conventos serão eleitos sujeitos 

que os eleitores entenderem, ainda que sejam da Província de baixo, o que 

tudo se obrará com pena de nulidade a tudo o que em contrário se obrar. 

   E nessa forma havemos por dado o nosso arbítreo na forma que pelo decreto 

da Sagrada Congregação nos é concedido. Lisboa, 19 de Setembro de 1704. 

(a) Manuel. 

 

 

DOCUMENTO Nº 138 

1705, Julho, 28, Lisboa – Carta da Rainha D. Catarina de Bragança, viúva 

de Carlos II de Inglaterra, ao Provincial de Santo António dos Capuchos 
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para que as Religiões do Reino não recebam nem executem as ordens 

enviadas pelos seus superiores assistentes nos reinos de Castela e de 

França. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 5, doc. s/n. 

 

 

 

      (à margem:) Decreto real proibitivo do recurso aos bens em tempo de 

guerra. Carta da Rainha D. Catarina para as religiões deste Reino não recebam 

nem executem as ordens que lhes enviam os seus superiores assistentes nos 

Reinos de Castela e França, escrita em 28 de Julho de 1705. 

 

Reverendíssimo Padre Provincial da Província de Santo António dos Capuchos 

 

    Sua Majestade Britânica, atendendo a várias considerações do serviço de 

Deus, e bem do Reino, foi servida resolver que as religiões deste Reino que 

tem gerais ou prelados maiores vassalos das coroas de Castela e França, não 

recebam nem executem ordens algumas dos ditos prelados, de que manda 

fazer a Vossa Reverendíssima este aviso, para que o tenha entendido, e pela 

parte que lhe toca lançar as semelhantes, e V. Reverendíssima me avisará de 

haver assim executado para o fazer presente a Sua Majestade Britânica que 

manda representar a Sua Santidade os justos motivos que teve para tomar 

esta resolução vistas as circunstâncias do tempo presente. Deus guarde Vossa 

Reverendíssima. 

 

 Paço, 28 de Julho de 1705. 

 

 

 (a) Dom Tomas de Almeida. 

 

DOCUMENTO Nº 139 

1705, Dezembro, 22, Roma – Instrumento Público de Doação de Relíquias 

ao Convento de Santo António de Lisboa 45. 

                                            
45

 No mesmo conjunto existem outros traslados de atestação des relíquias, nomeadamente um 

datado de 18 de Julho de 1707. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 5, macete 3, doc. 

s/n. 

 

     Aos dezoito dias do mês de Julho de mil setecentos e sete anos, nesta 

cidade de Lisboa e casas em que vive António Martins de Almeida, aonde eu 

Notário Apostólico fui. E aí, o Senhor Bispo de Roma, P. Frei Pedro de Fróios, 

Provisor deste Arcebispo, Mestre Frei Manuel da Glória, Ex. Provincial da 

Província de Santo António dos Capuchos, e o Reverendo Padre Presidente do 

mesmo convento desta cidade, abriu a cruz de prata que estava com um 

cordão vermelho, e de uma das bandas da dita cruz, pela parte de fora a 

imagem de Cristo, e da outra a de Nossa Senhora da Conceição, e dentro da 

dita cruz estava a sagrada relíquia do Santo Lenho que, por todas as 

confrontações, acho ser a mesma contida na autêntica e termo de abertura 

retro próximo, a qual relíquia o dito Senhor Bispo tirou, e a colocou dentro de 

um coração de cristal que estava aberto pelo meio, e fechando, o meteu dentro 

em uma custódia de resplendor de prata lavrada sobredourada, que o mesmo 

António Martins de Almeida havia feito, e fechou na mesma custódia, a qual [  ], 

com a dita relíquia do Santo Lenho fechada dentro, deu o dito Senhor Bispo de 

Roma de esmola ao Convento de Santo António dos Capuchos desta cidade, 

porquanto naquele convento não havia ainda semelhante relíquia.  

      Do que tudo, eu, Notário, dou por minha fé, e fiz este termo que o dito 

Senhor Bispo assinou, e o dito Reverendíssimo Padre Frei Manuel da Glória, e 

o Reverendo Padre Presidente, e eu Baltasar Ferreira de Aguiar Notário 

Apostólico a escrevi e assinei. 

 (aa) Padre Baltasar Ferreira de Aguiar, Notário Apostólico// Frei Manuel 

dos Remédios, Presidente// Frei Manuel dos Remédios, Presidente// Frei 

Manuel da Glória, Padre da Província// Bispo de Roma. 

 

 

DOCUMENTO Nº 140 

1705-1745, Goa – Assentos da Junta das Missões respeitantes ao Estado 

da Índia. 

DA&AP – Directorate of Archives & Archeology of Panaji (antigo Arquivo 

Histórico do Estado da Índia), Pangim, Lº 1605, Assentos da Junta das Missões 

(1705-1746). 
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     Aos 10 de Fevereiro de 1705 nos laços da Casa da Pólvora presente o 

Ex.mo Senhor Caetano de Melo de Castro do Conselho de Estado de S.M. V. 

Rei, e Capitão Geral da Índia em Junta de Missões, foi proposto pelo dito 

Ex.mo Senhor haver antecedentemente conferido com o Ilmo. Arcebispo Primaz 

que o Convento das Carmelitas Descalças da Povoação da Fortaleza de Diu se 

havia sem nenhuns religiosos mais que um leigo natural da terra, e por esta 

causa dissoluto nos termos do serviço; e que atendendo-se a que os religiosos 

de São João de Deus que para aquela praça foram mandados para formar 

hospital, em que se curasse a Infanta, não terem até agora como suficiente 

para este exercício, e reconhecendo-se também que os ditos Religiosos 

Carmelitas por estrangeiros, e da Propaganda, ficam sendo em tudo opostos 

às regras do Padroado Real, e mui prejudiciais ao Estado, parecia conveniente 

que o dito convento determinando-se estar devoluto se entregasse aos ditos 

religiosos de São João de Deus para nele formarem o hospital precisamente 

necessário para a cura dos enfermos que costuma haver naquela fortaleza; e 

que por falta deste cómodo perecem ao desamparo; 

     E sendo na dita Junta das Missões ponderado tudo o referido se assentou 

por votos uniformes que o dito convento dos Carmelitas de que estava 

dissoluto, segundo os termos do direito, e que assim se devia entregar ao 

Ordinário e a avaliação civil e acertado se desse aos religiosos de São João de 

Deus para tão boa obra como a do hospital, que no dito convento se pode 

fazer, encarregando-se também ao dito aos mesmos religiosos a administração 

dos bens anexos ao dito convento com a obrigação de o conservar e reedificar, 

e das missas, e mais pensões para cujo efeito foram dados ao dito convento os 

tais bens que possuía, o que deve executar-se pelos meios que parecerem 

mais proporcionados ao Ilmo. Rmo Primaz, a quem incube esta diligência, e as 

disposições e formalidades em semelhantes entregas. 

 (a) Caetano de Mello da Costa 

 

fl.2: Aos 16 de Janeiro de 1707 nos Paços da Casa da Pólvora presente o 

Ex.mo Senhor Caetano de Mello da Costa do Conselho de Estado de S.M. 

Vice-Rei e Capitão-Geral da Índia, foram convocados alguns teólogos, 

inquisidores, e o Ilmo. Rmo Arcebispo Primaz, por ordem do dito Ex.mo Senhor e 

lhe foi proposto que S.M. que Deus guarde lhe havia ordenado que 

examinando as isenções e privilégios dos Guzarates mercadores de Surrate 

pretendiam que lhes concedesse em seus ritos gentílicos para que se lhes 
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facilitasse passarem a ser moradores em Damão, como consta das presentes 

cartas do dito senhor, chamou a alguns teólogos, e em presença dos 

inquisidores, e do Rdo Arcebispo Primaz, lhes propusesse este negócio, e do 

que nele ajustasse, desse conta para Sua Majestade resolver o que lhe pareça 

conveniente. 

     E, porquanto procedendo a diligência de conferir o dito Ex.mo Vice-Rei e o 

Arcebispo Primaz, este mesmo negócio o ano passado, assentaram se 

mandasse fazer este exame; e conforme a carta que tem do capitão de Damão, 

e de outras pessoas a quem foi concedida a tal diligência, consta responderem 

os Guzarates, que dando-se-lhes os privilégios e isenção que os Guzarates 

lograram em Diu em seus ritos gentílicos, passariam logo para Damão com 

todos seus cabedais, o que resultaria em grandes conveniências do comércio. 

E assim que o Ex.mo Senhor Vice-Rei, que ponderando-se esta matéria selou-

se, nela declarando-se o que poderá permitir-se aos tais Guzarates para efeito 

de se lhe dificultar menos a mudança que desejam fazer para Damão, porque, 

sem embargo do que pedem se entende que, posto este negócio em prática e 

termos de ajuste se hão-de confirmar com menos privilégios e isenções das 

que em Diu se lhes permita. 

     Segue-se parecer: Frei Francisco dos Mártires; Frei Manuel do Sacramento; 

Pe. Luís Barreto Propósito da Casa Professa, Frei António da Trindade Vigário 

Geral da Ordem dos Pregadores, o Ver. Inquisidor Manuel dos Santos, e o 

Meritíssimo Arcebispo Primaz, foram de parecer, que não obstante o 

considerar-se os grandes convenientes temporais na assistência dos 

Guzarates, mercadores que intentavam passar para Damão, não era lícito no 

que respeita ao espiritual das cristandades de S.M., pelo escândalo grande que 

podia resultar, conceder aos ditos Guzarates pagodes, e neles fazerem 

grandes feitiços (…) ao demónio, e pedirem [usando justamente de suas 

feitiçarias] para terem todas as coisas proibidas pelo direito divino, e o mais 

que seguem a estas, que não obstante não serem do direito divino, são 

proibidas pela Bula de Gregório XIII que está nas terras de Sua Majestade; e 

em virtude da observância não lhes [ ] o exemplo que apontam de Diu, tenho 

certo, como mostram as histórias da Índia, estarem os ditos Guzarates e 

gentios quando [  ] de S.M. [  ] naquela cidade em posse dos ditos pagodes (…) 

não lhes podiam conceder o casamento absoluto, os banquetes em público, os 

bailes e as cerimónias vãs e o mais que concedem em Goa. 

Feito o assento 
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Junta: 17 Junho 1709, Paços da Casa da Pólvora com presença Vice-Rei, 

reunida J.M., carta de S,M. de 2 Abril 1709 mandava entregar aos clérigos 

Cong. Oratório da Sta Cruz dos Milagres o Convento dos Carmelitas italianos 

(“que o dito Senhor mandou retirar deste Estado”). 

 Ainda havia um religioso Carmelita, alguns leigos, e clérigos naturais, pelo que 

se dividiram as opiniões e remetiam de novo para o Reino para decisão régia. 

J.M: 12 Dezembro 1709, Paços Casa Pólvora com D. Rodrigo da Costa do 

Conselho de Estado de S.M., Vice-Rei e capitão-geral da Índia em J.M. em que 

assistiam com o dito Senhor o Arcebispo Primaz, o chanceler do Estado, o 

Vedor geral da Fazenda e os prelados das religiões na forma da nova ordem 

de S.M. em carta do dito Senhor vinda na presente monção, a qual o Vice-Rei 

mandou ler por mim, Secretário de Estado e das Juntas das Missões, para que 

aos Rdos prelados das religiões seja presente o que S.M. que Deus guarde na 

tal carta determina para que, assim o executem prontamente (…). 

Sobre ida de missionários para a missão das Ilhas de Solor e Timor. 

J.M: 29 Janeiro 1710, nova missão em Massuir 

J.M: 14 Fevereiro 1710, Missão de Bengala 

J.M: 10 Fevereiro 1711, Missão de Pegu (Reino de Avá); Missão de Coulão 

(Malabar) franciscanos 

J.M: 18 Maio 1711, Missão do Coulão (franciscanos) 

J.M: 8 Maio 1711 

20 Abril 1711: Carta do Provincial Geral de S. Domingos (remete ainda ao ano 

de 1320) e depois à inst. em 1548 em Goa 

16 Dezembro 1711: Missões de Solor e Timor 

7 Dezembro 1711: fls.19-21vº: Assento que se tomou em uma juntas de 

Juristas, e teólogos que por ordem do Ex.mo Senhor Vice-Rei e Capitão Geral 

da Índia D. Rodrigo da Costa se fez em sua presença sobre as discórdias 

movidas entre o Pe. Comissário geral da ordem de S. Francisco, e o Pe. 

Provincial da Observância da mesma ordem 46. 

3 Janeiro 1727: Vice-Rei Saldanha da Gama, etc. Leitura da Carta Régia 

chegada na monção de 7 de Abril 1726 dirigida ao V. Rei 

     (…) Com grande desprazer meu fui informado do lamentável estado a que 

se acham reduzidas a maior parte das missões dessa Índia pela má 
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 Seguem-se muitos assentos de Juntas sobre assuntos dos Dominicanos em Goa, e sobre 

missões Solor, e Timor (alguns escândalos públicos). 
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administração que nelas há, e desordem com que muitos prelados das religiões 

a quem estão encarregadas, atendendo mais as suas parcialidades e 

interesses temporais, do que do serviço de Deus, mandou para elas muitos 

sujeitos incapazes de tão santo ministério, uns por falta de ciência, outros por 

defeitos de costumes, de que resulta que em lugar de se aplicarem as 

obrigações do seu ofício divino, direcção dos coristas, e conservação dos 

gentios, só tratam das suas conveniências, e de adquirir riquezas, ainda por 

meio de contratos, e viver com as liberdades que se lhes não permitem os 

claustros cometendo excessos, de que se escandalizam os mesmos cristãos, a 

quem com sua vida deviam dar bom exemplo, sem que se lhes dêem o devido 

castigo, umas vezes por omissão dos prelados, e outras pelos embaraços que 

estes encontram na execução de suas ordens. 

E porque esta matéria pede a maior reflexão e remédios pronto, vos ordeno 

que, chamando aos prelados de todas as missões lhes recomendeis vos 

informe por escrito de toda a individuação do estado de cada uma, do nº de 

igrejas, e almas de que constam, dos missionários que nelas se empregam, e 

das suas qualidades, das desordens que se experimentam, e dos meios que 

poderá haver para se executarem, e fazendo a mesma diligência com todas 

aquelas pessoas que julgares bem instruídas nesta matéria, proponhais as 

ditas informações com esta minha carta na Junta das Missões, e considerando 

com os ministros dela maduramente os meios mais proporcionados para se 

remediarem danos tão graves tomeis todas aquelas providências que julgarem 

conducentes ao fim que pretendo de que as ditas missões, não só se 

restabeleçam, mas se aumentem, para o que procurareis também que sejam 

removidos delas os missionários, que julgarem inábeis, ou por falta de ciência, 

ou por defeitos de costumes. 

     E porquanto me consta que as missões de Solor e Timor são das que mais 

padecem nessa parte, vos recomendo muito, que apliquei nelas maior cuidado. 

Tendo entendido, que para o Reino de Seia Paga, terras dos Mouros, e Ilha de 

Sucuba, ordenei já o ano passado ao Provincial da Companhia da Província do 

Japão, e vice-província da China, que mandasse os missionários necessários; 

     E porque também fui informado que em Bengala se não empregados (sic) 

tantos, quantos são precisos para aquelas cristandades por não haver 

côngruas bastantes para o seu sustento procurareis na mesma forma achar 

algum meio de socorrer a dita missão. 
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     E de tudo o que obrareis nesta matéria, que vos hei por muito 

recomendada, me dareis conta pela Secretaria de Estado, remetendo cópias 

das informações dos prelados, pareceres, e resoluções que se tomarem na 

Junta das Missões, para se me fazer tudo presente. Escrita em Lisboa 

Ocidental, a 7 de Abril 1726. Rei. 

     E sendo lida, a dita carta, ordenou notassem os ditos missionários 

deputados sobre a matéria, o que entendesse como se fez, cujos pareceres 

são os que se seguem: 

1- Sobre Missão do Ceilão 

2- Quanto às missões, que estão encarregadas ao Pe. Vigário Provincial de 

S. Francisco, pareceu uniformemente que a de Norte e Bardês não tinham que 

emendar. E que contra os missionários do Sul devia o dito prelado proceder até 

ao último fica de os expulsar das igrejas que pedisse para esse efeito o auxílio 

que fosse necessário ao ordinário do distrito em que estão as ditas igrejas. 

3- Missão de Bengala (auxiliar com côngras). Estava desguarnecida de 

párocos. Falta de sustento. E que por este meio se devia pedir ao Conselho da 

Fazenda. 

Suposto o estado em que actualmente se acha a Fazenda Real. 

4- Missões da Companhia – falta de missionários 

5- Missões dos Dominicanos – nada a obstar. 

 

Outras Juntas (3 Janeiro 1727) 

4 Janeiro 1733 (VR Conde de Sandomil leitura de carta régia de 7 de Abril de 

1726) com o teor da carta supra. 

E sendo lida a dita carta real, ordenou o Ex.mo Senhor Conde Vice Rei, a mim 

Secretário lesse os pareceres que havia pedido às pessoas particulares (…) 

para se reformarem as missões (…) 

Propõem nova Junta, em que só estivessem os particulares “por lhes parecer 

conveniente, assim por remover o escândalo que os mesmos prelados 

poderiam receber das informações que em seus pareceres haviam dado as 

pessoas particulares, a quem foram pedidos, a respeito das religiões” 

etc. 

Convocou-se nova Junta 

J.M: 7 Janeiro 1733 leu-se C.R. vinda na monção de 1726 e recomendada na 

presente que fica copiada a fls. ___, ao que satisfiz (…). 

Id. 7 Janeiro 1733: nomeação para missão de M. e Rios de Cuamã 
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19 Janeiro 1733: nomeação para missão de Moçambique e Rios de Cuamã 

18 Abril 1733: Missão de Bengala 

8 Maio 1733 

     Aos oito dias de Maio de mil setecentos trinta e três nos Paços da Casa da 

Pólvora presente o Ex.mo Senhor Pedro Mascarenhas Conde de Sandomil dos 

Conselhos de Estado e Guerra e V. Rei e Capitão Geral da Índia em Junta das 

Missões, em que assistiram o Ilmo. Arcebispo Primaz e vedor geral da Fazenda, 

e chanceler do Estado, e os prelados das religiões, foi proposta a petição que 

apresentou o R. Pe. Frei Simão de S. Tomás vigário geral da Ordem dos 

Pregadores, para que os ministros da dita Junta, a quem se tinha já mandado 

os nomes dos Pes Frei Manuel de Moura, que tem de idade trinta anos, de 

hábito dez, e ciente das línguas de Timor, Frei António de S. Jacinto com os 

mesmos de idade e de hábito nove, e Frei Francisco das Chagas que tem 

quarenta de idade, e de hábito quatro, todos aprovados para confessores, e 

pregadores, examinassem as suas capacidades para poderem na presente 

monção passar para a Missão de Timor, e declarassem se concorriam neles os 

requisitos necessários para serem aprovados para a dita missão na forma das 

ordens de Sua Majestade. 

(todos os deputados à JM aprovaram (…) e o Ex.mo Senhor Conde Vice Rei se 

conformou com o mesmo parecer)  

(a) O sec. Luís Afonso Santos 

(b)  

J.M:9 Dezembro 1733, Missionários para missão de Vizagapatão 

J.M:23 Março 1734, Franciscanos 

     Aos vinte e três de Março de mil setecentos e trinta e quatro no Paço da 

Casa da Pólvora presente o Ex.mo Senhor Pedro Mascarenhas Conde de 

Sandomil dos Conselhos de Estado e Guerra de S. Majestade e Vice-Rei e 

capitão geral da Índia em Junta das Missões em que assistiram o Ilmo. 

Arcebispo Primaz, o Vedor Geral da Fazenda, Chanceler do Estado, e os 

prelados das religiões, foi proposta a petição que apresentou o R. Pe Frei 

Bartolomeu de S. Lourenço Provincial da Província de S. Tomé da 

Observância, para que os ministros da dita Junta a quem se tinha já mandado 

o nome do Pe. Frei Manuel de S. Tomás confessor, e pregador, religioso que 

tinha vinte e quatro anos de hábito, e na religião tinha ocupado os cargos de 

vigário da Casa, no Colégio de S. Boaventura, pároco no distrito do Norte, e na 

Missão de Coulão onde assistiu oito anos, sendo comissário daquele distrito, e 
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nele também visitador pelo ordinário, e actualmente Pároco na Província de 

Bardês, examinassem a sua capacidade para poder passar para a Missão da 

Costa de Coromendel por se acharem aquelas cristandades actualmente 

destituídas de pároco, e declarassem se concorriam nele os requisitos 

necessários para ser aprovado para a dita missão na forma da ordem de S.M. 

     Todos aprovaram 

Conde de Sandomil VR Arcebispo Primaz, etc.; Frei Caetano de S. Rosário, 

Provincial dos Reformados; André de Campos. 

J.M: 9 Maio 1736, missionários para missão Solor e Timor 

J.M: 5 Fevereiro 1737 (fl.48), missionários para Ceilão 

Proposta do Pe Custódio de Mello propósito da Congregação do Oratório de 

Sta Cruz dos Milagres para enviarem os padres Alexandre Manuel (21anos) e 

oito de hábito, e Francisco de Monroe (31anos, e 5 de hábito) Confessores 

Gerais. 

Faltaram muitos delegados. Um deles deu parecer desfavorável: 

(…) o Pe Provincial da Companhia de Jesus declarando estes porém que 

reparava que um dos ditos propostos tivessem poucos anos de idade, e outros 

poucos da Congregação, Vedor da Fazenda fazendo o mesmo reparo, e 

advertindo que aos ditos missionários podia suceder o que já a outros tinha 

sucedido que era serem presos pelos Holandeses de Ceilão, e levados por eles 

à Europa (…) seria mais prudente enviar outros com mais experiência. 

fls. 49-50: Transcrição da Carta do Pe Propósito da Congregação ao Sec. de 

Estado Luís Afonso 

22 Novembro 1737, fls. 50, leitura da Carta Régia de 15 Abril 1736 

Conflito no Mosteiro de Santa Mónica (já recorrente) com gravidade, entre as 

freiras. 

Madre Madalena de Santo Agostinho escreve várias cartas com exigências (ex: 

o confessor tinha que ser Agostinho) não admitiam interferências do temporal; 

o procurador e administrador temporal do Convento seria religioso de Sto. 

Agostinho sem embargo do que por disposição das Constituições no cap. 13 da 

IV parte delas devia ser cidadão secular, a qual carta com todos os mais papeis 

aqui mencionados mandou S. Ex.ª ler nesta Junta aos ditos prelados e 

teólogos. 

E porque a tempo de se entrar à Junta, recebeu S. Ex.ª mais outra carta da dita 

Madre Madalena de Sto Agostinho, na qual, fazendo-se sabedora de que se 

convocava esta junta para este mesmo negócio, remetia ao S. Ex.ª o traslado 
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de um capº que dizia ser o 7º da IV parte do Apêndice das Constituições feito 

pelo Pe Frei Diogo de St. Ana, o qual apêndice diziam estar em poder do 

Senhor Arcebispo, e que tinha ocultado, mandou S. Ex.ª ler também a dita 

carta, e traslado do capítulo que com ela veio, o qual capítulo conferido com o 

referido apêndice que já por S. Ilma. estava entregue a S. Ex.ª, que o 

apresentou na mesma junta (…). 

(…) não se acha no dito apêndice, nem em todo ele se vê cap. Algum que trate 

de procurador ou administrador temporal do convento (…). 

(…) devem obedecer a S. Ilma. “e sem condição alguma”, com que ficarão 

habilitados para receberem os favores prometidos com total esquecimento de 

tudo o passado (…). 

fl. 52 vº: Registo dos papéis que se leram nesta Junta de 22 Novembro 1737” 

Carta Régia 15 Abril 1736 para Vice-rei (fls. 52 vº-53) 

(…) a respeito das parcialidades, e distúrbios que tinham acontecido entre as 

freiras de Santa Mónica desse Estado. 

(em resolução Conselho Ultramarino “que em tudo o que disser respeito a 

estas religiosas se ponha perpétuo silencio”) 

fl. 53-54: Carta Exortatória dos Srs. Arcebispos às Religiosas de Sta Mónica. 

Dada no Palácio Pontifical de Paneg sobre nosso sinal e selo aos 9 de Outubro 

1737. 

fl. 54: Carta pastoral exortatória às Religiosas de Sta Mónica para se reduzirem 

à devida união. 

fl. 54 vº: Carta de 15 de Outubro de 1737 do alferes da guarda ao Senhor 

Conde V. Rei. 

(levava carta do arcebispo Primaz para a Madre Madalena de Sto Agostinho 

que “não aceitava a dita carta no fundamento de não correr com o dito Senhor 

há 6 anos”. Não aceitou por 2 vezes Carta) 

fls. 54vº-55: Carta da Madre Madalena de Sto Agostinho ao Cd. Vice-reis” 

(informando que não aceitaram a carta do arcebispo primaz, porque o 

empenho todo de S. Ilma. foi sempre, e será, conservar este Convento em 

contínuos desmandos, e parcialidades; pediam confessores, novo procurador e 

se fizesse eleição canónica para união da comunidade que nunca tinha sido 

deferido mas em lugar disso persistiu em querer que obedecêssemos à Madre 

Brites do Sacramento, prelada intrusa, e deixar sem os nossos confessores, 

ordenando o Alferes Mário de Souza, nos fizesse quantas tiranias, injustiças e 

vinganças (…). 
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fls. 57-57 vº: Carta do Conde vice-rei às Religiosas de Santa Mónica” 18 

Outubro 1737 

fls. 57 vº-58: Papel que o Senhor Conde Vice-Rei remeteu às Religiosas (…) 

Logo que as religiosas de Sta Mónica derem obediência sincera ao Senhor 

Arcebispo Primaz como o seu verdadeiro, e legítimo prelado para S. Ilma. 

perpétuo silêncio em tudo o que se tem passado, e não procederá contra as 

ditas religiosas com censuras, nem outro algum castigo. 

Mandará S. Ilma. logo proceder a uma eleição canónica de prioresa na forma 

das constituições do Convento. 

Na mesma forma das constituições concede S. Ilma. às sobreditas religiosas os 

confessores da sua ordem. 

Quanto ao administrador temporal religioso da Ordem, implica esta pretensão 

com expressa disposição das constituições feitas pelo mesmo fundador o Ilmo. 

Senhor D. Frei Aleixo de Menezes e confirmada especificamente por 

Autoridade Apostólica e além destes implica também com as expressas ordens 

Reais de 708 e 723, e outras posteriores (…). 

Nesta forma seguro da parte de S.M. como seu lugar-tenente que sou, que se 

executará o que digo neste papel, e que depois da sua execução, farei o que o 

Senhor Arcebispo Primaz nomeei um delegado para que de uma vez cessem 

todas as dúvidas que tem havido sobre esta matéria e se ponha nela perpétuo 

silêncio que S.M. ordena nas suas reais ordens. Panelim, 15 de Novembro de 

1737. Conde de Sandomil. 

fls.58-62: Outra carta da Madre Madalena de Santo Agostinho ao Senhor 

Conde Vice-Rei, Convento de Santa Mónica, 17 de Novembro 1737. 

fls. 62-65: Outra carta da mesma Madre ao dito Senhor”. Convento de santa 

Mónica, 22 de Novembro 1737. Soror Madalena de Sto Agostinho. 

(…) No que toca aos procuradores da nossa religião, também não se nos deve 

faltar, pois é o que já S.M. que Deus guarde por carta sua foi servido ordenar, 

se nos desse, e isto achará V. Ex.ª ser a mesma verdade, se o Senhor 

Arcebispo apresentar as cartas que teve de S.M. sobre este particular, uma das 

quais veio à nossa mão, e nós lha mandámos entregar a S. Ilma., nem se pode 

opor a que seja procurador religioso, enquanto dispõem, que seja secular, 

porque o Apêndice que o Senhor Arcebispo tem em seu poder, e por razões 

particulares suas não quer restituir, no que deve muito escrupulizar, bem se 

devia ver que esta sua resistência de ocultar o dito livro, é porque conhece, que 

o dito Apêndice com força de constituições, por ser feito pelo V. Pe. Mestre Frei 
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Diogo de Sant´Ana a quem o Ilmo. Senhor D. Frei Aleixo de Menezes deixou em 

seu lugar para o último estabelecimento do aumento deste convento no 

espiritual e temporal, e para o que conseguiu de Sua Santidade o carácter de 

Vigário Geral Apostólico com autoridade para restringir, e ampliar as mesmas 

constituições nos lugares em que carecem serem ampliadas ou restritas, e 

segundo a incompatibilidade que se descobrisse com a sua melhor 

observância; e porque tudo o que o dito V. Pe e Me Frei Diogo de Santa Ana 

dispôs no referido Apêndice, foi bem aceite e aprovado por Sua Santidade, a 

quem o dito D. Frei Aleixo de Menezes recorreu, bem se vê, que não se pode 

negar o dito Apêndice a mesma força de constituição como não negou S. Maj. 

fl. 65-65vº: Traslado do cap. 7º da quarta parte do regimento, declaração e 

Apêndice da Sagrada Constituição das Religiosas do Mosteiro de N. Madre S. 

Mónica composto pelo M.R. Pe Frei Diogo de Sant´Ana Vigário Geral 

Apostólico tratasse de como se haverão com o procurador do Convento.” 

(à margem: Este traslado se conferiu com o próprio apêndice ou declaração 

das constituições, feito pelo Pe. Frei Diogo de S. Ana, e examinando bem o dito 

livro, que é original feito pelo dito Pe. Frei Diogo, reconheceram todos os 

padres que formaram esta junta de 22 de Novembro, que em todo o dito livro 

se não achava capítulo algum que concordasse com ele) 

(…) trasladado de um que havia no Convento das Mónicas feito (o traslado) 

pela Prioresa Soror Emerenciana de S. Mónica, aos 15 Dezembro 1727. 

fl. 66: Proposta [31 Dezembro 1737] 

     Aos trinta e um de Dezembro de 1737 nos Paços da Casa da Pólvora aonde 

por ordem do Ex.mo Senhor Conde V. Rei, serem convocados os prelados das 

religiões, e os teólogos doutos delas abaixo assinados, que são os mesmos 

que já concorraram na Junta feita em 22 Novembro deste mesmo ano, e 

estando presente o dito Senhor Conde Vice-Rei mandou que eu Luís Afonso 

Dantas Secretário de Estado, propusesse aos ditos religiosos, que em 

consequência dos seus pareceres dados na dita Junta de 22 de Novembro, 

cujo assento havia remetido à freira de Sta Mónica tinha conseguido 

escreverem elas ao Senhor Arcebispo dando-lhe obediência, mas que tinham 

feito esta diligência pelo modo, que se via da sua carta cuja cópia haviam 

remetido a S. Ex.ª, a qual carta com todas as mais, que se lhes seguiram me 

mandou ler na mesma junta, e são as seguintes: 

fl. 66-66 vº: Carta da Madre Madalena Sto Agostinho escrita ao Senhor 

Arcebispo”, 3 Dezembro 1737 
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(prometem obediência ao Arcebispo) 

fl. 66vº-67: Resposta do Senhor Arcebispo”, Panelim, 7 de Dezembro 1737. 

Arcebispo Primaz 

As muitas, e grandes causas, que V.R. diz na sua carta de três do corrente 

tiveram essas religiosas para recusarem a nossa obediência, reconhecemos 

reduzirem somente a uma sugestão extrínseca de um mau conselho com 

particulares fins, do qual V. Ras se deixaram levar enganadas, como lhes 

declarei na prática que fiz nossa igreja no dia em que se recolheram da 

fortaleza, ponderando o texto Quasi Columba se ducta non hábeis cor (…). 

fl. 66 vº-68: Segunda carta da mesma Me Madalena de Sto Agostinho, e das do 

seu partido escrita ao Senhor Arcebispo. 

As muitas e grandes causas que tivemos para recusarmos a obediência de V. 

Ilma. foram mui diferentes do que V. Ilma. diz, que reconhece reduzido somente a 

uma, pois mal poderia a sugestão do que devíamos aos votos solenes que 

fizemos na nossa profissão, se não fora as muitas e graves circunstâncias em 

várias matérias que aqui calamos, que nos obrigaram a semelhante excesso, e 

como esta seja a mesma verdade, não podemos em nossa consciência como 

cristãs e religiosas deixar de o dizer em todo o tempo e lugar. 

[Recusam teor da carta do bispo, embora vão manter a obediência “(…) 

esperando que V. Ilma. com os olhos em Deus esquecido de todo o passado, 

como S.M. ordena, obre com esta comunidade tudo o que for justo, e 

necessário para o serviço de Deus, o sossego que desejamos, e S. Maj. Tanto 

o recomenda (…)” 

Convento de Santa Mónica, 8 Dezembro 1737 

De V. Ilma. súbditas muito obedientes: 

 

(aa) Soror Madalena de S. Agostinho 

Soror Emerenciana de Sta Maria 

Soror Catarina do Sacramento 

Soror Ana do Sacramento 

Soror Ana de Jesus 

Soror Paula do Espírito Santo 

Soror Ana de Virgem Maria 

Soror Micaela da Conceição 

Soror Antónia do Sacramento 

Soror Maria da Ressurreição 
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Soror Antónia de Sto Agostinho 

Soror Isabel da Apresentação 

Soror Francisca de S. José 

Soror Mª da Trindade 

Soror Leonarda da Trindade 

Soror Ana da Trindade 

Soror Luíza dos Querubins 

Soror Romana de Jesus Maria 

Soror Mariana de Jesus 

Soror Arcângela de Glória 

Soror Maria de Gerarchia 

Soror Luíza da Mãe de DeusSacramento 

Soror Luíza da Assunção 

Soror Ana da Mãe de Deus 

Soror Eufrágia da Ressurreição 

Soror Maria de Assunção 

Soror Brites de Santa Ana 

Soror Maria da Nazaré 

Soror Maria da Anunciação 

Irmã Luíza de Serafins 

Irmã Madalena de Jesus 

Irmã Joana de Jesus 

Irmã Maria Isabel de Cristo 

Irmã Rosa do Paraíso 

Irmã Caetana de Jesus 

Irmã Maria de Jesus Nazareno 

Irmã Ignes da Purificação 

Irmã Joana Baptista 

Irmã Isabel do Sacramento 

Irmã Senhorinha da Purificação 

Irmã Francisca da Assunção 

Irmã Ana de S. Miguel 

Irmã Áurea dos Céus 

Irmã Maria do Salvador 
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fls. 68 vº-69: Terceira carta das mesmas religiosas escrita ao Senhor Bispo”, 18 

Dezembro 1737. 

Ilmo. e Senhor; Disse-nos o Ex.mo Senhor Conde V. Rei que lhe parecia que V. 

Ilma. se achava ofendido de algumas palavras com que nos explicámos na 

última carta que escrevemos a V. Ilma. 

E porque a nossa intenção não foi a de tratar a V. Ilma. com menos respeito do 

que lhe devemos como súbditas suas, lhe pedimos perdão, e tornamos a dar a 

V. Ilma. a nossa obediência, esperando que V. Ilma. queira pôr em execução o 

que nos prometa o Senhor Conde V. Rei debaixo de um seguro e real, para 

que este convento logre a paz de que tanto necessitamos (…). 

Pedimos a bênção de S. Ilma. 

De V. Ilma. súbditas muito obedientes. Soror Madalena de S. Agostinho com a 

sua comunidade. 

fl. 69-70c vº: Carta do Senhor Arcebispo escrita às ditas religiosas”, Panelim, 

20 Dezembro 1737. 

A obediência, que pela primeira carta V. R. nos deu em nome dar mais 

religiosas do seu partido, era tão insuficiente, que justamente duvidou o Senhor 

Conde V. Rei remeter-nos a dita carta, que V. R. lhe enviou inclusa com a 

cópia dela. 

     Porque, para além da primeira cláusula exagerativa das muitas, e grandes 

causas, que V. R. dizia lhes assistiram para recusar a nossa obediência, vinha 

a protestação desta tão nua, e despida dos verdadeiros termos da submissão, 

e humildade religiosa, que nem indício, nem sinal algum insinuava 

arrependimento da contrária desobediência, nem dela pedia perdão, e das 

suas resultâncias, nem pedia absolvição das censuras incursas por ela “ipso 

jure”, sabendo muito bem V. R. que pelas suas próprias constituições, toda a 

religiosa, que se conserva três dias desobediente ao prelado, incorre, ipso facto 

em excomunhão maior … 

     Acusa-as de na segunda carta ainda vierem maior quantidade de 

impropérios (…). 

Ameaça a comunidade, com a demissão da jurisdição prelativa regular do 

Convento (“que fizemos dependente da aprovação real pela pastoral pública de 

5 Janeiro 1733”) e já tinha escrito S.M. “para dar novo prelado” às monjas. 
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O Rei terá intercedido por elas, pelo que isto não se passará, mas “se o seu 

arrependimento e obediência forem só exteriores” se seguirão infalíveis 

nulidades de sacramento; e das eleições pretendidas, “porque como V.R.as 

pela quebra da clausura ficarão privadas para sempre de voz activa e passiva, 

e desta privação não tem havido até agora dispensa, nem nós a podemos dar 

por ser reservada (…). 

Além disso ficarão V. Rª. privadas da verdadeira união com Jesus Cristo seu 

esposo, que é a principal, que lhes persuadimos na nossa pastoral exortatória 

e com suas irmãs, e com o mais corpo místico dos fiéis.” 

fl.70 vº: Carta de Madre Madalena de S. Agostinho escrita ao Exmo Senhor 

Conde V. Rei”, 21 Dezembro 1737. 

(…) em casos que têm já chegado aos Supremos Tribunais de Portugal, e 

Roma, e se o Senhor Primaz não queria que se falasse nessas matérias, podia 

excusar de dar esse motivo. 

(…) que o bispo não obedece à indicação régia nem às disposições da Junta 

das Missões não procura a paz e a concórdia, mantêm-na privadas de 

sacramentos há vários anos; anda examinando as nossas consciências e foro 

interno, e quanto à privação de voz activa e passiva que o Senhor Primaz 

deseja dar-nos para sempre, para que somente as suas logrem as 

preeminências na religião, isso espero, que venha decidido de Roma, donde 

tem mandado S. IMª muito dinheiro, Deus o sabe, cujo, e muitos papeis com os 

assinados de suas (…) falsidades semelhante, às que vimos na República da 

Procuratura. 

(até que de lá venha a decisão, deve fazer o que Sua Majestade ordena, e não 

atrapalhar as ordens de S.M.) 

fl.73-74 vº: Carta do Arcebispo”, 30 Dezembro 1737. 

[antes da realização da junta que iria julgar sobre o diferendo] 

Carta de protesto para ser lida antes da votação em que o primaz reitera que 

só está sujeita a sua jurisdição somente a Sua Santidade. 

“se deve salvar sempre o meu juízo, como de quem é o próprio juiz das 

consciências, das minhas súbditas com jurisdição espiritual imediata nelas e 

nas suas almas. E V.M. me fará o favor de expressar este meu pretexto na dita 

junta antes de se começar a votar (…)” 

Parecer da Junta: “(…) devem as mesmas religiosas escravos a S. Ilma com 

termos muito expressivos de humildade, submissão e arrependimento, 
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protestando com toda a sinceridade, estão reduzidas à sua obediência, prontas 

e sujeitas a executarem tudo o que lhes ordena” etc 

Cópias das 3 cartas referidas na Junta”: do Primaz, de 21 Dezembro 1737 ao 

Vice-Rei. 

(Carta de perdão à Soror Madalena) 

 (…) Pareceu-me conveniente, e ainda obrigatório falar-lhes claro como 

prelado, e usar da disjuntiva dos dois meios de as rogar para deste modo as 

meter a caminho, pois V. Exª já por própria experiência tem reconhecido que a 

mulheres da Índia só o desprezo as vence. 

Pede que o V. Rei lhes insinue o meio mais próprio para a obrigar à 

obediência. 

Fls. 74 vº-75: Carta de resposta do Vice Rei ao Arcebispo Primaz”, de 22 

Dezembro 1737. 

Ilmo. Senhor respondendo a carta de V. Ilma de 21 do corrente, na qual vinha 

inclusa a cópia de resposta que V. R. Ilmo deu às religiosas de S. Mónica sobre 

o perdão que pediram a V. Ilma das desatenções da segunda carta e reflectindo 

eu sobre a matéria, (…). 

Tenho a infelicidade de não me conformar com o dictame de V. Ilma, e, sendo 

certo que no espaço de mais de cinco anos que tenho a meu cargo o governo 

deste Estado, o fiz sempre pelo contrário, ajustando-me com o parecer de V. 

Ilma punindo e sempre pelo respeito, autoridade e jurisdição de S. Ilma pessoa, 

de tal sorte que assim nesta cidade, como na corte de Lisboa, sou reputado por 

parcial de V. Ilma 

Esta verdade não creio eu, que V. Ilma a poderá negar (…) a primeira coisa que 

fiz depois de haver recebido a ordem se S.M. para que se pudesse perpétuo 

silêncio em tudo o que respeita às religiosas de Sta Mónica foi a de consultar 

com V. Ilma os meios mais adequados para a execução da dita ordem, e me 

conformei com a resolução que V. Ilma tomou de as mover por uma carta 

exortatória, em que lhes prometeu que dando elas a obediência que deviam a 

V. Ima, V. Ima usaria com todas da sua paternal benignidade, pondo em 

esquecimento todos os passados procedimentos. 

Neste mesmo tempo não esquecerá V. Ima de que, na sua própria casa, 

visitando-o eu a V. Ilma por causa das suas moléstias, lhe propus um seguro 

real em nome de S.M.  e em meu nome como seu lugar tenente, no qual 

prometia as ditas religiosas a eleição de uma nova prelada, a permissão dos 

confessores da sua ordem, o procurador do Convento religioso, no caso que as 



 476 

leis de S.M. o não proibissem, por sinal que este capítulo mandou V. Ima 

emendar por letra do seu secretário, e assim se escreveu no original de seguro, 

tudo debaixo da condição de obediência, que as religiosas deviam dar a V. Ima, 

e que executado assim de uma parte, como da outra o que se prometia, e o 

que se pretendia, faria eu, que V. Ima nomeasse um delegado para que de uma 

vez cessassem todas as dúvidas, e se pusessem nesta matéria o perpétuo 

silêncio que S.M. recomenda. 

Com este seguro, e todas as cláusulas nele propostas, se conformou V. Ima, de 

sorte que eu o mandei às religiosas na fé da sua execução, e não se 

aquietando elas com o mesmo seguro, convoquei uma Junta de teólogos, a 

qual V. Ilma também aprovou (etc). 

“(…) nestes termos, devo eu esperar, que havendo as religiosas de S. Mónica 

dado obediência a V. Ilma na forma que se resolveu na Junta de Teólogos, e 

havendo V. Ilma aprovado o seguro que lhes dei em nome de S.M., deve V. Ilma 

executar o que se contém no mesmo seguro, para que assim tenha o seu 

devido efeito a ordem do mesmo Senhor (…)”. 

fls. 76 vº-77 vº: Última carta do Arcebispo”, Panelim, 23 Dezembro 1737 

(…) V. Exª lembrado estará, que nas multiplicadas vezes, em que falámos no 

acomodamento das religiosas desobedientes do Convento de Sta Mónica 

minhas súbditas, desde o mês de Outubro de 1732, em V. Exª chegou a este 

Estado, lhe expressei sempre, que o meu principal e primeiro intento era tirá-

las do pecado, e das censuras em que jaziam enredadas. E como seu prelado 

espiritual, que deve, primeiro que tudo procurar a pureza, e segurança das 

suas consciências, assim o devia fazer (…). 

Agora se me oferece dizer com a brevidade possível, que estou pronto para 

cumprir com ânimo sério, e verdadeiro o prometido na minha pastoral, e no 

seguro de V. Exª, completa e verificada a primeira condição de obediência 

sincera que pelos efeitos mostra não ser tal, porque ainda que os segredos do 

coração sejam reservados somente a Deus, podemos, contudo, especialmente 

os prelados eclesiásticos nestas matérias de actos internos, quais são os três 

votos da profissão religiosa, pelos exteriores reconhecer, e ainda julgar os 

interiores (…). 

Refere-se à obediência das madres do grupo da Madre Prioresa Brites do 

Sacramento (“que como obedientes, hão-de executar o que eu finalmente lhes 

ordenar, como já em outras vezes fizeram”) 
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Na Junta de ___________, o Inquisidor era Frei Caetano de S. José (não 

esteve presente). António da Conceição, religioso de S. Agostinho (não esteve 

presente); Pe António Caetano (Congregação do Do Oratório) … os 3 ausentes, 

por doença. 

Estiveram Frei Belchior dos Reis (Franciscano), Frei António da Encarnação; 

Frei António da Boa Hora (Provincial da Madre de Deus); D. Carlos Joseph 

Fideli; Frei Manuel da Graça; Frei Thomé da Conceição; D: João Francisco 

Rescala; Custódio de Mello; (…) de Campos; Pe. Brotas António Brandolini 

(visitador, vice-Provincial da Companhia) 

Junta: 15 Abril 1738, data da petição do vigário geral de S. Domingos, Frei 

Caetano do Rosário – sobre missões de Solor e Timor (envio de 3 

missionários) e missão Macau 

“(…) mandou o dito Vice-Rei que eu Luís Afonso Dantas Sec. de Estado 

remetesse por cartas minhas as ditas notícias aos deputados da Junta das 

Missões.” (2 Maio 1738 – assento da decisão) 

J.M: 22 Novembro 1738, data da petição do vigário geral de S. Domingos Frei 

Caetano do Rosário 

Missões de Moçambique e Sena  

18 Dezembro 1738: decisão 

fl. 82:  8 Dezembro 1739: id.  22 Janeiro 1739: Decisão 

Para as licenças de se enviarem novos missionários para as missões Timor, 

Moçambique, etc. era apresentada uma proposta pelo superior da Ordem 

respeitante, e pedidos pareceres aos superiores provinciais das religiões. 

Ex: nesta, Pe. José de Lacerda, propósito da Cong. Do Oratório de S. Filipe 

Nevy, Frei Salvador da Conceição (Provincial Capuchos Madre de Deus); Pe. 

Brotas António Brandolini, visitador geral e vice-Provincial da Companhia de 

Jesus, Pe. Frei Ambrósio de S. Agostinho, Provincial dos Eremitas de 

Agostinho; Pe. Frei Leão da Madre de Deus, Provincial de A. Francisco 

Chanceler António (Freire?) de Andrade Henriques 

Vedor da Fazenda António Carneiro de Alcáçova 

Arcebispo Primaz 

fl. 85: Petição do Pe. José da Costa da Companhia de Jesus, procurador gera 

da Província do Japão” 

fl. 85: Petição do Pe. António Pereira, Propósito da Congregação do Oratório de 

S. Cruz dos Milagres” 
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[à margem: “Os pareceres dos ministros da Junta das Missões pertencentes a 

esta petição ficam no maço deles”] Sobre missão da Ilha de Ceilão, JM 7 

Novembro 1743 

fl. 86: Petição de Pe. Frei António do Pilar, vigário geral de S. Domingos de 

Dezembro 1744. 

Seguem-se os vários despachos: 5 Janeiro 1745; 11 Janeiro 1745 (…). 

fl. 86-86 vº: “Petição do Provincial da Província da Madre de Deus, de 

Fevereiro de 1745 propõe os padres Frei Luís de S. Boaventura e Frei 

Feliciano da Madre de Deus, e o Irmão Frei Gonçalo para a Missão de 

Jincelão, e Achém. 

Despachos: 20 Fevereiro 1745 

fl. 86 vº: Missão Timor Abril 1745 (Vigário de S. Domingos) Despacho: 10 Maio 

1745. 

fl. 87: Missão Bengala 23 Dezembro 1745 

fl. 87: Missão Timor Maio 1747. Não se deferiu na JM antes de chegar o novo 

bispo daquela diocese 

fl. 87-88 (entremeado): cartas autênticas sobre missão Moçambique e Sena; 

Missão Timor (29 Novembro 1738), Cópia de actas de capit; provisões S. 

Domingos… condições para a nomeação de missionários 

fl. 88: JM: 21 Agosto 1747, Vice-Rei: Marquês de Castelo Novo 

Ministros da Junta: arcebispo Primaz; vedores da Fazenda; chanceler; prelados 

das religiões: eleição de deputados de cada uma das religiões para terem voto 

na mesma junta, “assim como até agora o tinham os prelados delas”, e para o 

acerto da mesma eleição ser necessário que cada um dos ministros da mesma 

junta se informassem ser sujeitos capazes para ser eleitos… 

Votariam na JM de 29 Agosto 1747. 

fl. 89: JM: 29 Agosto 1747 

Convocados para virem a voltar hoje nos deputados que de cada religião 

devem ser daqui por diante Ministros perpétuos desta Junta conforme a ordem 

de Sua Majestade de 

21 de Abril de 1738 referida no dito assento antecedente. E sendo por mim, 

Sec. de Estado Luís Afonso Dantas tomados os votos, foram eleitos por 

pluralidade deles os seguintes: 

Da Religião de S. Domingos, Pe. Me. Frei Gerardo de S. José 

Da religião de S. Agostinho, Pe. Me. Frei Teodoro de S. Maria 

Franciscanos: Frei Gonçalo de S. José 
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Madre de Deus: Frei Nicolau da Conceição 

Companhia de Jesus: Pe. António Rodrigues 

Teatinos: Pe. Perfeito D. Carlos José Fideli 

Cong. Oratório de S. Filipe de Neri: Pe. Me. Martinho Xavier 

(…) da qual eleição se fez voto 

fl. 90: JM: 28 Setembro 1747, lida carta de Monsieur Duplé47 (escrita de 

Pondicheri a 9 Agosto 1747 e uma certidão a vice-rei), queixa sobre 

missionários da Costa do Coromandel 

Proposta: Que fossem todos retirados e enviados para Goa 

fl. 91 vº: “Cópia e tradução de um capº da carta de Me Duplé Governador de 

Pondicheri” escrita ao Ilmo e Exmo Senhor Marquês Vice-Rei da Índia em 9 de 

Agosto de 1741 

O procedimento irregular do Pe. Frei Luís de Santo António religioso 

franciscano, e a desobediência ao seu superior Frei António da Purificação 

Anexa certidão com justificação da sua prisão no Convento dos Capuchos até 

o remeter para Goa com o Frei Franciscano de S. Boaventura. 

(…) (que os Superiores das religiões de Goa não escolhem com a devida 

atenção os sujeitos que mandam para as missões, de que resultam tentos 

males e tantos escândalos). 

fl.92-94: “Cópia da certidão que veio remetida por Me. Duplé com a carta 

acima”. Pondicheri, 15 de Julho de 1747 (assinado Frei Bernardino Boileau de 

Jesus Mª Franciscano). 

JM: 16 Dezembro 1747 

(...) Frei António da Purificação actual comissário dos religiosos de São 

Francisco na Costa de São Tomé (e os mais religiosos da mesma religião se 

recolherem a Goa; serem substituídos por outros). 

Na mesma Junta, proposto envio de Frei Félix da Cruz, religioso de Sto. 

Agostinho para a Missão de Bengala 

fl.96: Registo de carta da Junta anterior que tratava de mau comportamento 

Franciscanos (Frei António da Purificação, religiosos observante e comissário 

vigário da Igreja da Senhora da Luz) 

(…) vendeu toda a prata da Igreja da Luz, e até o cálice sagrado a um gentio 

em coisas ilícitas e indecentes (…). Igreja da Luz, distrito de S. Tomé 

                                            
47

 Joseph François Duplé: Cavaleiro da Ordem Real de St. Michel Comandante General de la 

nation française aux Indes Orientales, Governador da Vila e Forte de Pondicheri e de Madrasta, 

presidente dos Conselhos Superiores e Provinciais. 
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fl.98: Petição do Pe. Frei Luís da Piedade vigário geral de S. Domingos  

Moçambique e Rios de Sena 

(…) Pede [o vigário geral de S. Domingos] seja servido propor os ditos 

religiosos e missionários na Junta das Missões, e conceder-lhes a licença para 

os poder mandar. E.R.M. 

Lista [de missionários] que veio com a petição acima” para Moçambique, 

Amira, Sofala e Tete. 

Despacho: Concedo a licença a (…) por terem sido aprovados pela Junta das 

Missões. 

fl.99: 1 Maio 1748 Missão de Timor (Dominicanos); Missão de Coromandel 

(Franciscanos) 

fls.102-105: Relação que foi com a dita carta/escrita ao vigário geral de S: 

Domingos Frei Luís da Piedade em 27 de Abril 1748 (Timor) 

Notícia Breve, e sincera da cristandade e Missão de Timor, dada por pessoa 

fidedigna. 

     Nesta terra parece que não há conhecimento da imortalidade da alma, nem 

da eternidade da glória, e penas eternas, e sendo que entre os Timores 

gentios, e alguns cristãos anda o erro da transmigração pitagórica, com tudo o 

descuido geral em todos da salvação da alma, faz parecer que em todos corre 

o mesmo erro, se se atende a seu obrar deles. 

     Terá esta ilha de Timor mais de oitenta mil pessoas de um e outro sexo, e a 

maior parte delas baptizadas. É, porém, nos baptizados tão crassa e supina a 

ignorância dos mistérios da fé que poucos sabem os precisamente necessários 

para a salvação, e todos ignoram a doutrina cristã. 

     Nada tem os corações desta gente de piedade e pia afeição para as coisas 

sobrenaturais e divinas, nem há quem os incline para elas a poder de prátcas e 

doutrinas. 

     Pela criação que trazem de pequeninos na liberdade e soltura da vida, a 

tem pronta para todo o mal: o vício da carne começa sempre que alguém tenha 

pejo dele, e entre os naturais, e forasteiros, assim cristãos como gentios, passa 

a correr por todas as espécies de luxúria. 

     Os cabeças, além de uma mulher recebida, ou por matrimónio, quando são 

cristãos, ou por contrário quando gentios têm muitas recebidas por um contrato 

gentílico a que eles chamam “Barlaque”, e fora disso costumam ter muitas 

escravas e muitas livres por concubinas, com tal desesperação de se 

emendarem que os que podem estão a criar umas meninas após outras para a 
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seu tempo abusar da sua inteireza donde sucede correr entre eles assim o 

crime de Absalão com concubina de seu pai, como o de Amão com Tamar sua 

própria irmã. 

      Os maridos costumam largar as mulheres, e correr por onde lhes parecer a 

levar o seu desenfreamento por muitos anos e as mulheres costumam 

corresponder-lhes na mesma forma, e ainda mais feiamente, porque a 

imprudência no sexo feminino é cá muito maior que no viril, porquanto as 

mulheres são primeiras em pretender, convidar e também despender da sua 

algibeira, quando têm visto que têm glória em andarem namoradas, e com 

correspondências desordenadas. 

     A infância corre por esta gente por honra, e os pais ainda cristãos se jactam 

de concubinarem as suas filhas com as cabeças, e expô-las ao furor da carne, 

porque, por essa via se tratam por parentes com aqueles que de suas filhas 

abusam. 

     E para esse fim as deixam muitos anos sem as levar à fonte do baptismo. 

Enfim, assim os casados, como os solteiros naturais, e forasteiros de qualquer 

condição, e estado, excepto poucos, vivem em uma pública mancebia com 

filhos, e filhas nela havidos sem pejo algum e com tanto escândalo, bem se 

deixa ver as consequências infalíveis que daqui seguem que até nos anos que 

parecem da inocência já neles não há, e na família de servos, e escravos, 

cujos filhos cá se chamam de água e lenha, muito depressa começa a arder a 

lenha com o fogo infernal da luxúria, e correr a água da inquiedade. 

     No que toca a outros vícios, falando da injustiça, os pequenos não furtam 

por temor, e porque o não podem. Os grandes, e poderosos da terra roubam 

com tão manifesta injustiça, que parece se envergonham de cometer pequenos 

insultos, podendo, e devendo ao seu ver grandes e exorbitantes, de onde 

oprimem aos pobres com crueldade e bárbara tirania, sem que ninguém lhes 

vá à mão. 

     A inveja e ambição é geral em todos, e com ela até aos nossos livres fazem 

escravos, impondo-lhes crimes falsos, quando os tais, nem por verdadeiros 

podem ser cativos. 

     As línguas são tão ardentes, que assim como o fogo consome o feno, assim 

elas a fama do próximo, e muitas vezes com imposições falsas, revelando com 

toda a facilidade em falsos juramentos, por afirmarem o que dizem de agoros 

há cá muitos, nem faltam superstições, e vãs observâncias, especialmente em 

ocasião das enfermidades, e nas novidades das sementeiras, e ainda que eu 
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não hei visto feitiços, contudo dizem que os há nesta terra, e também 

benefícios. 

     Os pactos com o diabo, a que chamam “Pamali”, há muitos, e também umas 

cerimónias gentílicas de beberem sangue nos juramentos, e nos seus 

casamentos; costumam ter tactos com uma pedra a que chamam “Nuba”; 

fanam-se muitos por introdução dos Mouros, e Mouros Chinas, que são 

frequentes nesta Ilha, e por eles parece que entrou também a sodomia, e tal é 

a nossa desgraça, que não faltam quem desculpe o fanar, dizendo que não é 

em protestação da seita maometana, se não a fim de conseguir ao depois 

maior deleite na carne, e como não há justiça que refreie esses desatinos, nem 

Ministros evangélicos que os persigam, eles vão entrando em torrente, e 

correndo mais graciosamente para o diante. Os preceitos de jejuns, e 

abstinência da carne, estão prescritos em todo o género de pessoas: o de ouvir 

missa em domingos, e dias santos, confessar, e comungar pela Páscoa, 

pouquíssimos são os que guardam. 

     Nas igrejas não há catecismos, estações, práticas doutrinais, senão alguns 

panegíricos como na festa do Rosário, e nas outras que são bem poucas. E só 

nas três igrejas, há três sermões quaresmais de obrigação. 

     Dizem que, quantos são os distritos dos reinos, que é o mesmo que aldeia, 

ou bairros e Goa, tantas foram antigamente as igrejas, a maior parte dela de 

residência dos religiosos, cuja é esta missão, e oito pouco mais ou menos da 

residência dos clérigos em tempo do Senhor Bispo D. Frei Manuel de Santo 

António. agora, de presente, estão na Província de Servião que é a menor, três 

religiosos, e um clérigo, e o Rº. Pe. Comissário fica por hora na Praça de 

Liphao (Lipau), havendo deixado em Servião em lugar, por vigário, outro 

religioso. 

     Na Província dos Belos, que é a maior, se acham cinco religiosos, e um 

clérigo em todas as igrejas. 

     Os cabeças dos povos destes Reinos têm obrigação de contribuir aos seus 

párocos a título de vestiaria, ou “tituae”, como eles chamam, conforme os 

Reinos ou Aldeias uns cem pardaus, outros oitente, outros sessenta, outros 

cincoenta em cada ano, e mantimento necessário para a casa e família do seu 

pároco que pelo costume não é pouca, porque alguns têm mais de dez 

pessoas e isso ordinariamente, e muitos chegam a ter muitas vezes trinta e 

quarenta pessoas para serviço da sua casa, e sua horta, sua várzea, do seu 

barco para viagem, e para carreto dos trastes, ou fato que maneiam, donde os 
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Timores vêm a sustentar toda essa família, além de contribuírem com os 

referidos cem, ou oitenta, ou cincoenta por cincoenta pardaus timores, que 

cada pardau desses em sândalo, ou em bom ouro importa três serafins de 

Goa, e em ouro corrente dois e meio, além de que os Timores pagam dízimos, 

dão oferta nos baptizados, os naturais da terra pagam dois pardais timores 

pelos casamentos, e os forasteiros pagam três; pelo repique, que é um sinal 

com que se tange uma batica, a que os Timores chamam “Gom”, junto às 

igrejas, excepto dias em que têm sinos, pagam por cada repique um pardau 

Timor; quando o pároco acompanha o defunto lhe pagam cinco pardaus 

destes; por uma missa cantada também cinco; pela rezada um; pela missa de 

Salve Hadisc, que é da oitava do rosário com privilégio de se rezar em certo dia 

de cada semana, pagam cinco pardaus; pela sepultura na capela-mor 

cinquenta pardaus timorenses; no cruzeiro imaginário, que verdadeiro não o há 

nas igrejas, vinte e cinco pardaus desses, um pouco mais abaixo dez, junto à 

porta principal, sendo que porta não há na realidade cinco, e ao pé da cruz, 

que é o cemitério um da cova, e dois para duas missas, tudo são pardaus 

timores. 

     As igrejas não têm fábrica, nem cofre, e o povo é que a reforma depois de 

muita perseguição do pároco. Ora essas igrejas são todas brancas, e cobertas 

com olas de palmeiras bravas, e as paredes são feitas dos pirós das mesmas 

palmeiras, sem porta, nem fechadura, só a de Lipau [ou ripau] (cf.) tem portas. 

     A planície do corpo das igrejas, e capelas delas é o mesmo chão arenosos, 

assim e da maneira que como o é fora das mesmas igrejas, e a igreja de Lipau, 

e de Animate são as que têm as suas capelas alcatifadas de esteiras da terra. 

     Armam-se as igrejas com paramentos para se celebrarem as missas só nos 

domingos e dias santos, que nos outros da semana nada há nas igrejas. Os 

paramentos ricos com que se compõem os altares para se fazer sacrifício 

daquele Senhor, que, com o peso da sua infinita caridade desceu a este mundo 

para ser sacrificado, e desprezado por nós, são umas toalhas tais, e tão 

ridículos trapos, que melhores tem qualquer Timor para aceio da sua mesa, se 

dela usa: só em duas partes há mesa de altares feitas de tábua em Ripau, e 

em Animata; nas outras chamadas igrejas serve de altar e de mesa para tão 

tremendo sacrifício da missa, uns poucos de piros de palmeira brava ajuntando 

uns aos outros. 
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     Como essas barracas ou igrejas não têm portas, e a entrada é franca, serve 

principalmente no inverno de curral para as búfalas e cavalos, e de estrebaria 

aos homens piores que eles, o que é para se chorar com lágrimas de sangue. 

 

Obs: Esta relação acompanhava uma carta do Marquês de Castelo Novo, Vice-

Rei, escrita em Panelim aos 27 de Abril de 1748, remetida ao vigário geral de 

S. Domingos Frei Luís da Piedade. 

Na carta remeto a V.P. a relação do estado presente de Timor que me veio à 

mão que, meditando no horror dela, avise aos missionários da sua ordem (etc) 

Pede medidas par atalhar a situação 48. 

fls.105-106: Cópia de outra carta escrita ao vigário geral de S. Domingos Frei 

Luís da Piedade, em 29 de Abril de 1748 

Depois de analisada a relação anterior sobre o estado da cristandade em 

Timor. 

fl.105 vº: Resposta do Vigário Geral, Convento S. Domingos de Goa, 29 de 

Abril 1748 (Dominicanos:a grande falta de missionários em condições para 

missão Timor, etc) 

fl.106 vº: Registo da carta e petição do Pe. Provincial de S. Francisco acusada 

na segunda parte da proposta a fls __________”, Convento de S. Francisco de 

Goa, 26 de Abril 1748, Frei Lucas de S. Diogo 

Sobre os franciscanos Frei Faustino de S. Boaventura e Frei Luís de St. 

António (a anterior carta do governador francês de Pondicheri) que tinham sido 

presos por este governador. 

Contra a injustiça e os abusos cometidos por este governador francês contra os 

Franciscanos daquelas missões. 

fls.105-105 vº: Petição. 

     Ilmo e Exmo Senhor Diz o Pe. Frei Lucas de S. Diogo Ministro Provincial da 

Observância desse Estado que pela condição de 2 religiosos, seus súbditos, e 

missionários da Costa do Coromandel (…) pelo governador de Pondicheri, 

entrou a averiguar legalmente por seu comissário especial, o motivo que tinha 

assistido ao dito governador para obrar excesso tão improporcionado a isenção 

e decoro do seu hábito, de cuja inquirição não resultou mais que acharem-se 

os religiosos remetidos isentos das calúnias que o dito governador lhes 

imputava fulminadas pelo Pe. Frei António da Purificação, mas ainda pacificar o 

                                            
48

  Há uma segunda carta de 29 de Abril de 1748.  
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mencionado governador (…) o indecoroso procedimento que mandou executar 

assim na invasão da Igreja da Sra. da Luz do Padroado Real, como na prisão 

dos religiosos remetidos. 

     Frei Lucas de S. Diogo pede medidas contra os abusos do governador 

francês 49 (ao vice-rei como representante do Rei e do padroado régio das 

Índias) 

fl.108: Lista dos propostos pelo vigário geral de S. Domingos para missionários 

em Timor, Convento de S. Domingos, 16 de Abril 1748 (assinado: Frei 

Alexandre de Sta Rosa, prior; Frei Raimundo de S. Tomás; Frei Bernardo de S. 

José (padre e prior); Frei Domingos de Madre de Deus, prior; Frei João do 

Pilar; Mestre Frei Miguel de S. Tomás; Frei António de S. Boaventura superior; 

Frei João do Rosário) 

Despacho: Conformando-me com o parecer da JM, concedo licença ao Pe. Frei 

Filipe de S. Rosa aprovado na mesma junta. Panelim, a 1 de Maio 1748. 

fl.109: JM, 2 Janeiro 1749 

     Ilmo e Exmo Senhor Marquês V. Rei, por falecimento de um dos deputados 

JM, Frei Nicolau da Conceição, JM nomeava outro da mesma religião e 

também outro da religião de S. Domingos em lugar de Pe. Frei Guardo de S. 

José que fora promovido Bispo de Malaca. 

     Escolheram-se, votaram-se: Pe. Frei Bento de S. José, prior do Convento de 

S. Tomás para deputado JM; Pe. Frei Francisco de Porciúncula (id.) 

Propostos missionários para Rios de Sena (Dominicanos) 

          - id. missionários para Ceilão (Oratório) 

          -id. para Sena como esmoler Frei Joaquim de Jesus Maria 

(Franciscanos) 

JM, 3 Janeiro 1749 

fl.110 vº: Registo da petição do Provincial da Observância de S. Francisco” 

Missão Reino de Coulão, envia-se Pe. Frei Luís de S. Quitéria, pregador 

jubilado ex-guardião Convento de Goa;fl. 110 vº: Dominicanos de Sena, fl. 111: 

Distribuição e provimentos das casas paroquiais da Missão dos Rios de Sena 

na monção de 1748, fl. 112: Timor (Dominicanos) id. 114; fl. 113 vº: Sto. 

Agostinho para Convento de Ugolim;fl. 114 vº: Solor e Timor 

                                            
49

 Os missionários tinham que ter licença do V. Rei para serem nomeados missionários e irem 

para as missões. 
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Missões: Ceilão; Bengala; Timor, Coulão (Franciscanos); Costa do Coromandel 

(Franciscanos); Igreja de Nagapatão (Franciscanos); Rios de Sena; Ceilão; 

Timor; Macau (fl. 122); Rios de Sena; Reino do Sião e Queda (fl. 123) 

fl.123: “Registo da petição do Pe. Provincial da Ordem dos Reformados, Frei 

Alexandre de Nossa Senhora do Bom Sucesso50”, Convento da Madre de 

Deus, 27 Fevereiro 1753 (JM, 9 Março 1753) 

fl.123 vº: Ceilão (Oratório) 

fl.124: Moçambique (Dominicanos) com lista (12 Dezembro 1755) 

fl.124 vº: Moçambique, Solor e Timor 

J.M., 16 Setembro 1755: Eleição de novos deputados JM por falecimento de 

alguns (fl.127) 

fl.127: Missão Ceilão (Oratório) Outubro 1755, Missão Rios de Sena 

fl.127 vº: Registo da petição do vigário Geral de S. domingos Frei Leão do 

Pliar” (a par Rios de Sena). Pede licença e aprovação da JM para enviar Frei 

Manuel das Chagas (Colégio de S. Tomás) 

     Ainda que ambos não tenham a idade completa de 40 anos que as ordens 

reais determinam aos religiosos expostos para párocos. Contudo devo dizer a 

V. Exª. que as ditas ordens sendo estabelecidas nas leis canónicas parece que 

também se podem interpretar conforme aquelas bulas e decretos apostólicos 

que concedem aos Regulares os poderes paroquiais e serem aprovados 

geralmente do trigésimo ano completo por diante, visto que a mente real nesta 

matéria não pode ter melhor interpretação, e sentido, que a dita interpretação e 

conformidade por ser matéria meramente espiritual” 

 Pela grande falta de missionários naquela condição pede que não levem 

a lei ao pé da letra, como tem vindo a acontecer com missionários de outras 

ordens. Foi concedida licença, 19 Janeiro 1756 

- Missão Rios de Sena (Dominicanos) 1756 (fls.129vº-130) 

- Missão Bengala (Agostinhos) 14 Fevereiro 1756 (fls.130-130vº) 

- Missão Ceilão (Oratório) 22 Janeiro 1757 (fl.130 vº) 

- Missão Sena (Dominicanos) 10 Janeiro 1759 (fl.131) 

fl.132: J.M. Expulsão Jesuítas: Aos 25 de Outubro de 1759 no Palácio de 

Pangim sendo convocados os deputados da junta das Missões, me mandou o 

Ilmo e Ex.mo Senhor Conde da Ega, Vice-Rei e Capitão Geral da Índia, ler a 

proposta seguinte: 

                                            
50

 Ministro Provincial da Província da Madre de Deus, pregador, ex-custódio 
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     Por ordem de SM Fidelíssima expedida em 26 de Março próximo passado 

foram reclusos os Religiosos Jesuítas. E, como as Missões de Mainsur, 

Raichur, Maduré, Mogor, Malabar, Costa da Pescaria, e do Sul, estavam na 

administração dos mesmos (…) é preciso que esta junta me informe os meios 

mais suaves, e honestos (…) possam ser substituídos os sobreditos religiosos, 

e que me proponha de todas as outras ordens pessoas com qualidades (…)51. 

     Província de Goa (Mainsur; Raichur; Quitur; Sunda); Agra e Dili; Província 

de Malavar [À margem:] Não teve efeito esta proposta, e se fez outra que vai 

lançada adiante 

fl.133: Proposta.Pelas precisas ordens de SM se determina sejam substituídas 

as missões da Companhia por outros missionários ou sejam seculares ou 

regulares. 

Convoca-se a junta para que todos discorram sobre os meios que lhes 

ocorrerem para se dar cumprimento a estas ordens e se executem “sem nos 

dilatarmos em discussões interlocutórias. Que se elejam logo missionários 

competentes para que se remetam pelas naus do sul, etc, que se dirijam aos 

bispos respectivos para serem introduzidos. Pede-se o parecer a cada um dos 

deputados por escrito “e que no mais tardar no dia de quarta-feira 31 deste 

mês nos tornemos a juntar para se lerem os pareceres. 

Os pareceres foram escritos e lidos a 31 de 1759 e cosidos ao livro da JM: de 

Frei Francisco da Porciúncula (Província Madre de Deus/da Ordem dos 

Reformados) não escreveu, disse que se conformava com o parecer do Pe. Me. 

Deputado D. Sebastião do Rego da Divina Providência 52  

(…) 28 de Março de 1761 (missão Timor)] 

fl.135: Nomeação de novos deputados por falecimento (J.M., 2 Novembro 

1761) 

No mesmo dia mandou o Senhor Conde Vice-Rei propor que SM por carta do 

Secretário de Estado Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 7 de Abril (de 

1761) lhe recomendava adiantassem os meios de se inflamarem no zelo da 

conservação da cristandade, propagação e aumento da nossa santa fé, com a 

diferença que há entre as igrejas e missões situadas nas terras em que SM tem 

o exercício da jurisdição suprema, e entre as outras igrejas e missões que 

estão no domínio dos potentados, ou régulos gentios, onde o mesmo Senhor 
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 O número de religiosos que existem naquelas missões. 
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 Não se encontram os pareceres nem mais nenhuma Junta das Missões sobre o assunto. O próximo 

registo é de 28 de Março de 1761 á sobre a missão de Timor. 
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só tem o direito do padroado, e se não perder ocasião de se introduzirem 

missionários nas terras dos ditos potentados com régulos. 

Que das terras em que SM tem o exercício de jurisdição suprema podia o 

mesmo Senhor excluir os jesuítas por efeito das suas reais resoluções, como 

rei e como grão mestre da Ordem de Cristo, à qual são as mesmas terras, e 

igrejas pertencentes. 

Que, porém, nas segundas, só poderão ser expulsos os mesmo jesuítas pelas 

virtudes dos missionários ou párocos das outras ordens religiosos que com 

eles concorrerem.Pois que nem SM há-de declarar a guerra a todos os 

sobreditos potentados e régulos para excluírem os jesuítas, e porem no seu 

lugar os outros regulares, nem o Evangelho se estabelece com ferro e fogo 

como se dilatou o Alcorão, mas sim com evangélicas palavras, e com santos 

exemplos, nem seria útil à mesma cristandade pretender introduzir uns 

pregadores, e excluir outros pela força das armas, nem SM seria obrigado a 

tanto, como tem praticado a respeito das terras em que não tem o exercício de 

jurisdição suprema, se para isso lhe não servisse de estímulo o seu 

religiosismo (…).Que SM está informado que a religião de S. Domingos tem em 

si mesmo neste Estado todos os meios necessários para cultivar as missões da 

sua inspecção (?) pelos consideráveis bens seculares que possuem, e lhes 

foram concedidos com esta expressa condição, e pelos espólios dos párocos e 

mais religiosos da Sua ordem que falecem nas terras, e viagens da Costa da 

África Ocidental. 

Que os Franciscanos, além das importantes benesses das vinte e duas 

vigararias de Bardés, e das onze paróquias que administram em S. Tomé, 

Coulão e Nagapatão levam três contos cento noventa e quatro mil novecentos 

e sessenta e oito reis nas folhas da Fazenda, e que os Agostinhos, além das 

igrejas de que são párocos, também levam nas mesmas folhas um conto, 

noventa e cinco mil reis. 

Como para a introdução dos novos missionários nas igrejas do padroado real 

que até agora administravam os jesuítas se tem dispendido uma soma 

considerável de dinheiro infrutiferamente porque até agora não se tem 

conseguido que algum dos novos missionários tenha exercício paroquial, é 

preciso tomar resolução a respeito de se recolherem os sobreditos religiosos, 

ou ponderar os meios eficazes para se conseguir a referida introdução (…). 

Importância que se tem feito com as missões pela Junta da Administração: 
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Com as missões de Mainur, etc., etc,T=58.913.3.18, fl.136: No mesmo dia (…)   

Assentou-se uniformemente na Junta que, visto ter mostrado a experiência 

serem infrutíferas todas as diligências, e tão extraordinárias despesas, que até 

agora se têm praticado pela direcção e ordem do Senhor Conde Vice Rei, não 

ocorria ao presente meio que de novo pudesse adiantar a introdução dos novos 

missionários, e a exclusão dos jesuítas, atendendo a que todas aquelas igrejas 

estão situadas na jurisdição dos reis e régulos, em que o Estado não tem força 

coactiva, muito mais, encontrando a violência dos Ordinários como se tem 

dado a conhecer na frívola execução que tem aplicado às ordens de Sua 

Majestade, e na justa desconfiança que deixa persuadir o serem os mesmos 

ordinários da religião dos jesuítas que administram actualmente as ditas 

igrejas, e sendo certa que, em conjuntura tão dificultosa entrada, se faz 

supérflua a excessiva referida despesa, se assentou se mandassem recolher 

os religiosos que de novo têm ido para operários substitutos dos ditos Jesuítas, 

com a declaração, porém, que como a Junta é informada de que nas igrejas 

imediatas às de Coulão se tem admitidos alguns cientes na língua, devem ali 

ficar, não só os que estiverem já ocupados, mas também aqueles que, 

prudentemente, e sem violência tiveram esperança da sua introdução. 

E assim mais se assentou que com aqueles religiosos que forem mandados 

recolher, será justo venham também os que tiverem sido encarregados de 

administrar as igrejas dos Catanares, em que se observam os Ritos Surianos, 

porque, estando a cargo dos eclesiásticos que observam os ditos Ritos 

Surianos com a permissão de Sua Santidade, e de Sua Majestade Fidelíssima 

como grão-mestre, será incoerente fazer-lhe o atentado, de expoliar das ditas 

administrações, sem causa superveniente, ou nova ordem, e que também se 

passem as que forem necessárias, para que os novos missionários não 

aceitem as tais igrejas, sem primeiro darem conta dos motivos que justifiquem 

a promoção para Sua Exª determinar o que for conveniente. 

Da mesma sorte se assentou, que no conhecimento de que as religiões dos 

padres Dominicanos, Franciscanos e Agostinhos têm, em todas as missões da 

sua administração, com as quais fazem multiplicadas despesas, e para as que 

agora acrescem, e antes foram dos Jesuítas, se conservem rendas próprias e 

destinadas, se fazia desnecessário alterar as suas aplicações por parecer 

assim mais conveniente, conforme as suas originárias disposições (…)” Conde 

de Ega (assinaturas dos deputados à Junta e Arcebispo Primaz) 
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fl.137 vº: JM, 22 Dez 1762:Dominicanos/missionários com lista para 

Moçambique e Sena (Frei João do Pilar, vigário geral dos Dominicanos);fl.138: 

JM, 9 Fev. 1763:Teatinos. Petição do Pe. Sebastião do Rego, prefeito dos 

clérigos Regulares, Tiatinos … missão de Nuzamagar, “a primeira que os 

Teatinos Italianos fundaram no Oriente (…) esteve com 90 anos deserta; desde 

Agosto 1760 tem alguns missionários” despachados por V. Exª em 1759, e 

tanto por haver naquele Reino mais de dois mil cristãos, como pela faculdade 

que o rei da terra tem concedido ao Pe. para pregar o Evangelho, e muito mais 

por serem os naturais gentios com boa disposição para receber a fé católica 

como se experimentou logo em novas conversões feitas pelo missionário por V. 

Exª mandado, e se faz preciso para o real serviço de Deus, e do real Padroado 

de S. Majestade 53. 
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 O códice prossegue com outras informações interessantes, a saber: fl.138vº: JM, 2 Janeiro 

1766 Oratorianos. Missão do Ceilão (envio missionários); fl.139: JM, 20 Dezembro 1766; 

Oratorianos. Missão do Ceilão (envio missionários); fl.139 vº: JM, 28 Novembro 1767. Teatinos. 

Missão de Vinagar (pede com instância do Bispo de Meliapor, a cuja jurisdição pertence a dita 

missão); fl.140: JM, 15 Abril 1768. Dominicanos. Missão de Timor; fl.140 vº: JM, 12 Outubro 

1768. Oratorianos. Missão de Ceilão; fl.141: JM, 27 Janeiro 1769. Oratorianos. Missão de 

Ceilão; fl.141 vº: JM, 8 Março 1769. Agostinhos, Missão de Bengala; fl.142: JM, 20 Novembro 

1770. Oratório, Missão de Ceilão; fl.142 vº: JM, 2 Janeiro 1772. Agostinhos, Missão Bengala; 

fl.143: JM, 22 Janeiro 1772; Oratorianos, Missão Ceilão; fl.144: JM, 10 Abril 1772. Leitura de 

carta do Bispo de Cochim, D. Frei João do Amor Divino que data de 10 de Agosto de 1771 com 

um “Catálogo das igrejas e ermidas do dito Bispado”. Providências para Missões do Sul e de 

Tranvacor. Assentou-se que fossem providas as igrejas vagas (…). “Pelo que respeita ao 

conserto do Colégio de Olicaré atendendo-se a ser necessário este edifício para vidência dos 

missionários, que ali se vão instruir no conhecimento e uso da Língua daquelas terras, 

acentou-se que se mandasse fazer nos termos necessários, decentes e modulados”. 

Necessário introduzir sujeitos que iniciassem negociações com os régulos e potentados onde 

houver Jesuítas nas igrejas, para os retirarem substitui-los por outros missionários com 

excepção dos da Propaganda e dos Clérigos Siríacos; fl.145 vº: No mesmo dia, 10 Abril 1772 

nomeação de novos deputados para a JM por estarem vagos; fl.146: JM, 20 Abril 1772. Missão 

Timor (Dominicanos); fl.146: JM, 8 Janeiro 1773 Franciscanos (Missão Juceião); fl.146 vº: JM, 

22 Fevereiro 1773. Eremitas, Missão Bengala;fl.147-148: Registo Proposta do Bispo de 

Cochim, conserto do Colégio de Olicaré (carta muito detalhada). Carta de 3 Julho 1773; fl.148: 

JM, 6 Dezembro 1773; Registo Petição vigário-Geral S. Domingos, Missão de Sena com 

catálogo dos religiosos; fl.148 vº: JM, 28 Janeiro 1774. Oratório, Missão Ceilão; fl.149: JM, 18 

Março 1774. Teatinos, Missão de Vizanagar, Elur; fl.150: Lista dos padres aprovados para a 

Missão do Canaria”, 15 Novembro 1709; fl.151: JM, 26 Dezembro 1722. Teatinos, Ilhas 

Borneo; fl.151: JM, 26 Dezembro 1722. Franciscanos, Missão de S. Tomé; fl.151 vº: JM, 5 Maio 

1725. Dominicanos, Missão Timor, Ilha Solor; fl.151 vº: JM, 22 Maio 1731. Dominicanos, 
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DOCUMENTO Nº 141 

1706, Janeiro, 12, Lisboa, Convento de Santo António – Papéis relativos à 

divisão da Província e controvérsia que houve sobre a renúncia de dois 

definidores. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7, nº 31. 

 

     Digo eu Frei Gregório da Assunção ex Leitor de Teologia, qualificador do 

Santo Ofício e definidor desta nossa Província de Santo António, que por ser 

natural da Beira, e querer ser filho da nova província erigenda com o título de 

Imaculada Conceição, estou de caminho para o capítulo, que nela se há-de 

celebrar no Convento de Santo António de Viana a 13 de Fevereiro deste 

presente ano de 1706. 

     E porquanto poderá haver alguma dúvida sobre se com a minha ausência 

fica, ou não fica vago o meu lugar, declaro que eu renuncio, e dou por 

renunciada nas mãos de nosso Caríssimo Irmão Comissário Visitador, Frei 

Manuel da Amieira pregador, ex definidor e guardião do Convento de Vila 

Viçosa a eleição que em mim se fez no último capítulo Provincial. E tudo o que 

por ela me era concedido, em tudo o que toca a definidor actual. 

     E faço esta renúncia em toda a melhor forma, e modo, que segundo o 

direito comum, e constituições gerais da nossa seráfica religião, e estatutos 

particulares da província, tiver lugar e puder valer. Porém declaro que não 

renuncio os favores e preeminências, que por qualquer via e modo são 

concedidas dos que têm sido na província definidores, nem o poder sufragar no 

dito capítulo da província exigenda naquela forma, em que pela sagrada 

congregação e declaração do Ilmo. e Ex.mo Sr Núncio me é concedido. 

     E para que, de tudo o sobredito, possa em todo o tempo constar, fiz esta 

que assinei neste Convento de Santo António de Lisboa em 12 de Janeiro de 

1706. 

                                                                                                                                
Timor;fl.151vº: JM, 16 Janeiro 1733. Dominicanos, Moçambique e Rios Cuamã; fl.151 vº: JM, 5 

Janeiro 1740. Dominicanos, Moçambique e Sena; fl. 152: JM, 1 Abril 1740. Dominicanos, Solor 

e Timor; fl.152: JM, 25 Abril 1744. Agostinhos, Bengala. fl.152 vº: JM, 23 Dezembro 1745. 

Eremitas, Bengala; nas fls 154: Alguns antigos que não foram postos na ordem. Agostinhos, 17 

abril 1723, Bengala, Franciscanos, Missões Reinos Achém e Sião, 30 Abril 1727; fl.155: 

Dominicanos, Missão Sena 11 Dezembro 1742 (informação “A Lista fica registada nos livros da 

portaria”); fl.155: JM, 14 Janeiro 1743. Franciscanos, Missão Coulão e Pgu; fl.155: JM, 20 

Fevereiro 1745. Franciscanos, Missão de Jincelão e Achem; fl.155 vº: JM, 10 Maio 1745. 

Timor, Dominicanos. 
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(a) Frei Gregório da Assunção 

 Declaro que não hei-de entregar esta renúncia ao dito nosso Caríssimo 

Irmão Comissário Visitador porquanto me consta que ele sem segredo, e diante 

de muitos religiosos disse, que logo rasgará outra semelhante renúncia que por 

escrito lhe entregou o Irmão Frei Boaventura dos Anjos também definidor. 

E por verdade fiz esta declaração, que assinei em o sobredito dia, mês e ano. 

(a) Frei Gregório da Assunção 

 

DOCUMENTO Nº 142 

1706, Abril, 26, Lisboa – Súplica de dois procuradores da Província da 

Conceição ao Núncio Apostólico por desavença com o Guardião do 

Convento de Santo António, com cópia do termo do Definitório. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7. 

 
      Ex.mo Senhor, 

      Dizem os Padres Frei Gaspar de São Francisco e Frei Jerónimo de São 

Francisco, religiosos de Santo António da Província da Conceição, que fazendo 

a V. Exa. a petição inclusa para que fosse servido mandar que o Padre 

Guardião de Santo António desta Corte entregasse aos suplicantes uma 

procuração que tem em seu poder pela qual se lhes encarregou a 

administração e diligência dos negócios da sua nova Província. Mandou Vossa 

Exa. que informasse o Padre Provincial desta Província de Santo António, o 

qual informou, dizendo que os suplicantes não quiseram assinar o termo 

apenso, que se fizera sobre a for[ma] com que a divisão [deve ?]  assistir neste 

Convento de Santo António; e que po[r tal ?] se lhe não dava a procuração; e 

que do referido tinham dado conta ao Padre Provincial os suplicantes; e a 

súplica da dita informação deferiu V. Exa. a petição dos suplicantes, como 

pediam, com condição de assinarem primeiro o dito termo apenso. 

      E como este fosse prejudicial aos suplicantes e à sua Província, e altere a 

concordata que se fez sobre a residência dos dois procuradores que hão-de 

assistir neste Convento de Santo António, se não resolveram os suplicantes 

assinar o dito termo, e deram também conta ao seu Padre Provincial, para com 

a sua resolução poderem replicar ao despacho de V. Exa., que guardaram em 

seu poder, de que resultou fazer o Padre Provincial desta Província [em] Lisboa 

petição a V. Exa., em que expôs que os suplicantes retinham o dito despacho, 

e não tinham assinado o termo. Pela dita causa mandou V. Exa. que 
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estivessem os suplicantes reclusos no convento até assinarem o dito termo 

[que] tem, sem lhe darem licença a sair fora a tratar os [negócios] da sua 

Província. 

      Pela qual razão fazem presente a V. Exa. [os suplicantes] a dúvida que têm 

em não assinar o dito termo na [forma] em que está escrito; e consiste em que 

nele se diz que os suplicantes e quaisquer outros procuradores que lhe 

sucederem serão obrigados a conformar-se em tudo com que observam os 

procuradores desta Província de Santo António, em que a sujeição e 

obediência dos prelados no que toca à disciplina regular, e com o que dispõem 

os Estatutos desta Província, cap. 44, n.º 2, tirados dos Estatutos Gerais de 

Segóvia do ano 621. 

      E esta sujeição e obediência, na forma que no dito termo se propõem, 

igualada com a dos procuradores desta Província, não podem os suplicantes 

prometer, porque é em prejuízo da outra de que são súbditos, pois os 

procuradores da mesma Província estão sujeitos a denegar-lhe a licença de 

sair fora e assistir ao serviço da comunidade e ir a peditórios quando o seu 

prelado os mandar, sem que nisso sinta a Província dano, porque o mesmo 

prelado que os proíbe ou ocupa pode saber o tempo e a ocasião em que o faz, 

ou pode mandar fazer por outras pessoas, o que lhes haviam de fazer. 

      E nos procuradores das outras províncias não pode isto praticar-se, porque 

se estivessem sujeitos na mesma forma, não como hóspedes, mas como 

súbditos, se lhe perderiam os seus direitos ou lhos fariam perder os prelados 

desta Província [q]uando quisessem, proibindo-lhe o sair fora ou ocu[pan]do-os 

no serviço da sua comunidade. 

      A disciplina a que estão sujeitos os procuradores de outras Províncias, 

consiste somente em tomarem a benção ao prelado da casa alheia, em que 

assistem quando saem fora, e em poderem ser punidos por [um] prelado se 

delinquirem intra claustra pelo foro [  ] contraem, cometendo ali algum delito, e 

comtem [  ] extra cláusula, já os não pode castigar, senão o seu [prelado] 

próprio que é o que tem jurisdição sobre eles, [e não] o prelado da Província 

em que estão como hóspedes. E isto é o que se pratica com os procuradores 

de outras províncias que vêm assistir em conventos desta Corte, e nesta forma 

se deve entender a concordata que se fez em estas duas províncias, na qual 

não duvidam os suplicantes assinar termo, pois como religiosos, não podem 

isentar-se da disciplina regular, no modo que devem guardá-la, sem prejuízo da 

sua Província, e da jurisdição dos seus prelados. 
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      E nestes termos não é justo que pela dita causa se lhe retenha a dita 

procuração, nem que se lhe proíba o sair fora e tratar dos negócios da sua 

Província. 

      Pede a V. Exa. lhe faça mercê, ponderadas as razões sobreditas, e 

tomando sobre elas a informação necessária por outros religiosos 

desinteressados, e de diversa Província, mandar que aos suplicantes se 

entregue a sua procuração, e se lhe não impeça o saírem fora, como fazem os 

procuradores das outras províncias, estando somente sujeitos como eles à 

obediência e disciplina regular. 

      [Despacho:]O Padre Provincial entregue aos suplicantes a procuração, e 

não lhes impeça usar dela, nem saírem do convento todas as vezes que 

houverem mister para negócios da sua Província. 

      Os suplicantes, porém, tomarão a benção ao prelado do convento, e 

quando não tiverem necessidade de acudir aos negócios da sua Província ou ir 

aos autos da comunidade estarão à obediência e disciplina regular na forma 

costumada, com o que havemos junto declarado o nosso primeiro despacho. 

Lisboa, 26 de Abril de 1706  

      [No verso:] Recebemos a procuração de que faz menção o despacho de 

Sua Exma. retro próximo na forma em que ele dispõe e ordena. Santo António 

de Lisboa em 26 de Abril de 1706. 

(aa) Frei Gaspar de S. Francisco, Frei Jerónimo de S. Francisco 

      [Em anexo:] 1706, Março, 8, Lisboa, Convento de Santo António 

      Ex.mo Senhor 

      Expõem a V. Exa. os Padres Frei Gaspar de S. Francisco e Frei Jerónimo 

de São Francisco, religiosos de Santo António da Província da Conceição, 

como sendo eles suplicantes procuradores da [santa] sua Província, como 

consta por uma procuração autêntica que tem de seus prelados, para que em 

seu nome e de toda a Província requererem solicitarem todo o bem de sua 

justiça, no negócio e pleito que de presente se lhe oferece com a Província de 

Santo António da mesma Ordem, e como tais sendo obrigados em consciência 

a procurarem zelosamente a justiça dos seus constituintes, para que esta não 

pareça por sua incúria, se acham tirana, e injustamente impedidos, para 

solicitarem as funções da sua incumbência. 

      Porque o Reverendo Padre Guardião do Convento de Santo António (não 

sendo eles seus súbditos, rigorosamente falando, pois são filhos de Província 

diversa), não só lhes nega licença para que eles suplicantes possam sair do 
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convento à cidade aos negócios da sua [Província], donde resulta (com 

prejuízo grande de sua justiça) impedir-lhes recurso das suas causas. Mas, 

também, temerariamente, se arrojou a tomar-lhes o instrumento da procuração 

escrita e autêntica que tinha da sua Província, não querendo restituir-lha, antes 

com esta força e violência pretende fechar todo o caminho ao legítimo e justo 

recurso da causa e efeitos da procuração. 

       Pelo que pedem a V. Exa., humildemente prostrados a seus pés, que 

atendendo à injustiça e violência que de presente padecem, e lhes faz o Padre 

Guardião de Santo António onde assistem, seja servido mandar por seu 

despacho que o Padre Guardião lhes restitua o instrumento que tem da 

procuração escrita de seus prelados; e outro sim lhes não negue, mas seja 

obrigado a conceder-lhes todas as licenças para saírem ambos juntos à cidade 

a solicitar o bem da justiça dos seus constituintes, como em consciência são 

obrigados em virtude da sua procuração. 

      [Informação do Ministro Provincial Frei Manuel do Salvador] 

      Exmo. Senhor, 

      V. Exa. me manda, pelo seu despacho retro próximo, que o informe do 

conteúdo na petição supra, em observância do qual represento a V. Exa. ser 

muito afectada e menos verdadeira a petição dos suplicantes. 

      Porque ainda que estes têm, da sua Província da Conceição, a procuração 

de que fazem menção, contudo, não assistem neste nosso Convento de Santo 

António como procuradores da dita Província, por não quererem assinar o 

termo, cuja cópia faço a V. Exa. presente, mostrando nesta resistência que 

fazem quando querem ser tratados e assistidos neste convento como os mais 

religiosos; e que duvidam viver neles como súbditos, circunstância tão precisa 

neste caso, que fora uma irreparável desordem praticar-se outra coisa. 

      Além de ser estilo observadíssimo em todas as Ordens com os 

procuradores que assistem nesta Corte em conventos que não são das suas 

províncias, pois estes, em qualquer convento que estejam, estão sujeitos à 

disciplina regular dos prelados onde assistem, o que não obstante, consta-me, 

por suficiente informação que tomei nesta matéria, que o Caríssimo Irmão 

Guardião deste convento, ordinariamente dá aos suplicantes as licenças que 

lhe pedem, assinando-lhes os companheiros que lhe parece, pois enquanto 

não são tratados como procuradores, não está precisado a mandá-los fora 

ambos juntos. Do que em nenhum caso duvidará, todas as vezes que os 

suplicantes assinarem o termo que ofereço. 
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 E por o não quererem assim fazer, lhes tenho retido a sua procuração, 

que eles mesmos me apresentaram, do que tenho mandado dar conta ao 

Caríssimo Irmão Ministro Provincial da Santa Província da Conceição, em cujos 

termos a temeridade é dizerem eles suplicantes que o dito Irmão Guardião 

deste convento temerariamente se arrojou a lhes tomar a sua procuração, não 

lhas querendo restituir, quando até agora o suplicado nem a chegou a ver. 

 Item, esta retenção da procuração serve de detrimento aos negócios da 

província dos suplicantes, pois nesta Corte não tem algum [ ?], mas o 

quererem sustentar o excesso do levantamento de Cantanhede, matéria que 

sendo nesta Corte, e em toda a parte, tão escandalosa, deve ser de Vossa 

Exa. não menos repreendida. 

 Esta é a verdade de que posso informar a V. Exa. neste particular, no 

qual V. Exa. fará o que for servido. Santo António de Lisboa em 8 de Março de 

1706. 

(a) Frei Manuel do Salvador, Ministro Provincial 

      [À margem]: Como pedem, assinando primeiro o termo que vai junto e o seu. 

Lisboa, 16 de Março de 1706] 

      [Inclui em anexo:] 1706, 8, Março: Certidão de Frei Nicolau da 

Conceição, Secretário da Província, a atestar a qualidade de procuradores 

da Província da Conceição de Frei Jerónimo de São Francisco e Frei 

Gaspar de São Francisco. 

 Frei Nicolau da Conceição Pregador e Secretário desta Província de 

Santo António certifico, que provendo o Livro dos Assentos da dita Província, 

achei a folhas 34 um assento cujo teor é o seguinte: 

 Em três dias do mês de Março do ano do nascimento de N. Senhor 

Jesus Cristo, de mil setecentos e seis, neste Convento de Santo António de 

Lisboa e na cela do Nosso Caríssimo Irmão Ministro Provincial Frei Manuel do 

Salvador, estando aí [de]finitorialmente congregados o dito Irmão Ministro 

Provincial Custódio, e mais definidores, foi apresentada uma procuração do 

Caríssimo Irmão Ministro Provincial, e mais religiosos nela assinados, da Santa 

Província da Conceição, passada aos dezasseis de Fevereiro deste presente 

ano de mil setecentos e seis, e na qual nomeavam e instituíam por 

procuradores da Santa Província da Conceição aos Irmãos Frei Jerónimo de 

São Francisco, Pregador e Frei Gaspar de São Francisco, Confessor. 

 E outrossim, foi apresentada uma aceitação que os sobreditos dois 

religiosos fizeram da dita procuração, e no primeiro de Março do já dito ano de 
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mil setecentos e seis, em a qual faziam juntamente deixação desta Província 

de Santo António, de que até agora foram filhos, e declaravam sê-lo da nossa 

Província da Conceição. 

 E, porque, em cumprimento do Breve do Senhor Papa Clemente XI 

passado em 18 de Abril do ano de mil setecentos e quatro, está esta Província 

obrigada a dar duas celas neste Convento de Santo António desta cidade de 

Lisboa quando em ela tiverem negócios de sua Província. 

 Nós, em observância do sobredito breve, aceitamos a sobredita 

procuração, e destinamos duas celas para os ditos procuradores, ou outros 

quaisquer religiosos que tiverem a dita ocupação. 

 Porém, com tal declaração que os ditos dois procuradores, ou quaisquer 

outros que o forem, serão obrigados a conformar-se em tudo com o que 

observam os procuradores desta Província de Santo António quanto à sujeição 

e obediência dos prelados, no que toca à regular disciplina, e com o que 

dispõem os Estatutos desta Província, cap. 44, n.º 2, tirados dos Estatutos 

Gerais de Sogóvia do ano de mil seiscentos e vinte e um. 

 E para que a todo o tempo, conste que esta Província de Santo António 

está pronta para a observância do dito breve, em reverência da Santa Sé 

Apostólica, e que os ditos procuradores se obrigam a se conformarem em tudo 

com os estatutos desta Província enquanto estiverem neste Convento, fizermos 

aqui este termo, o qual foi lido aos sobreditos procuradores. 

 E como estes duvidaram assinar o dito termo, por se não quererem 

sujeitar à obediência dos prelados desta Província de Santo António enquanto 

estivessem neste convento, o assinaram os Caríssimos Irmãos da Mesa, para 

que a todo o tempo conste que eles, pela sua parte, em reverência da Santa 

Sé Apostólica, estão prontos para em tudo observarem o dito breve. 

 Dia, mês e ano ut supra.(aa) Frei Manuel do Salvador, Ministro 

Provincial// Frei Félix do Espírito Santo, Custódio// Frei Manuel das Neves, 

Definidor // Frei Mateus dos Santos, Definidor//  Frei José da Ascenção, 

Definidor // Frei José das Chagas, Definidor. 

      [à margem:]  Não se continha mais o dito assunto a que me reporto. 

       E por assim passar na verdade fiz passar esta certidão que subscrevi e 

firmei de meu nome. Em 8 de Março de 1706, Frei Francisco da Conceição, 

Secretário da Província. 

 
DOCUMENTO Nº 143 
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1706, Outubro, 14, Belém do Pará – Termo de composição que fizeram 

entre si os religiosos da Província de Santo António e os da Piedade na 

Cidade do Pará. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. n.º 41. 

 

     Ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e seis 

anos, aos quatorze dias do mês de Outubro, do dito ano, na Ermida de São 

José, distrito da cidade de Belém do Grão-Pará, onde residem os Reverendos 

Padres da Província da Piedade, aonde eu Tabelião ao diante nomeado me 

achei, e sendo ali pelos ditos Padres, e os de Santo António, por estes me foi 

pedido lhes fizesse este termo de composição, que entre uns, e outros faziam 

uniformemente com o teôr seguinte: Nós, os Síndicos das Províncias de Santo 

António, e da Piedade abaixo assinados, por nos perpetuarmos a caridade com 

que estas nossas Santas Províncias entre si se amam, não só neste Estado do 

Maranhão mas também no Reino de Portugal, fazemos saber a todos os que 

as presentes virem, em como tendo, com autoridade apostólica, e real, a 

Província de Santo António, fundado conventos, e missões neste Estado, 

desde seu princípio por ordem real, enviou a Província da Piedade, 

missionários para este estado na era de 1693. Glorificando-se muito os 

religiosos de Santo António de terem tão amados religiosos coadjutores 

espirituais neste estado, os quais com o seu exemplar procedimento intimaram 

tal devoção nos católicos e habitadores deste Estado, que o Capitão-Mor 

Hilário de Sousa e sua mulher, Maria de Sequeira lhe deixaram em seus 

testamentos a Ermida de São José e as casas, e terras contíguas que aí 

possuiam para que os Religiosos da Piedade aí fizessem seu hospício perto da 

cidade de Belém, como de facto até agora se tem acomodado nas antigas 

casas, que aí havia junto à ermida, e como logo no seu princípio, da tal 

Residência, o Síndico da Província de Santo António requereu, que no tal 

distrito se não fizesse convento, nem os religiosos do tal hospício 

mendicassem os tiatim na cidade e seu termo, conforme os decretos 

apostólicos, especialmente na nossa seráfica religião, ao qual requerimento 

assistiram os Religiosos da Piedade pelo seu Síndico, dizendo, que só tomarão 

posse daquela ermida, não como convento nem Hospício, submetendo-se às 

ordens e disposições de seus superiores. Estando agora para se lançar a 

primeira pedra na nova Igreja, e nosso hospício em o dito sítio, nos 

comprometemos todos e ratificamos, que sem madura aprovação, e 
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consentimento de ambas as tais Províncias da Piedade, e Santo António, nem 

os seus religiosos e habitadores mendicarão os tiatim em esta cidade, e seus 

distritos sem especial licença de ambas as sobreditas tais Províncias. Pois só 

querem os Religiosos da Piedade ter neste lugar hospício, ou enfermaria para 

os seus missionários, e no caso que algum Síndico, ou religioso da Piedade 

principie obras, ou intente dorar de outra maneira, do que neste compromisso 

se acha assentado, e firmado por qualquer justiça eclesiástica, ou secular será 

todo embargado, e demolido, por se violar este pacto celebrado no sobredito 

ajuste. E de como assim se comprometeram, assinaram os síndicos das 

sobreditas religiões, o tenente General José Coelho de Azevedo, e Francisco 

Potefeliz. Com os prelados delas, e os mais religiosos conventuais de uma e 

outra que prestes se acham, que todos aqui assinaram, sendo também 

presente o Tabelião Jerónimo de Araújo. E eu Diogo Leitão de Almeida, 

Tabelião, que o escrevi. 

 (aa) Francisco Potefeliz (Síndico da Província de Santo António) 

José Velho de Trindade (Síndico da Província da Piedade) 

Frei João de S. Diogo (Comissário de Santo António) 

Frei Manuel de José (Piedade) 

Frei Manuel da Nora 

Frei Francisco David 

Frei Francisco da Estrela 

Frei João de Capristano 

Frei João do Nascimento 

Jerónimo de Araújo 

 

 

DOCUMENTO Nº 144 

S.d. (17– ), Lisboa –  Embargo à fundação do hospício erecto pela Província da 

Conceição em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província da Conceição, Província, Maço 8, macete 7. 

 

     O Procurador Geral da Província de Santo António, implorando o benefício 

da restituição, que por direito lhe compete, contra os requerimentos que nestes 

autos se têm feito e emendados, e reformados, para que o embargo fique em 

seu vigor na melhor forma de Direito e se cumprir. 
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     Porque, embargo se fez por virtude de um protesto, que se anunciou haver-

se feito, com menos notícia e informação do caso, e contra o dito protesto se 

implora o benefício da restituição in integrum pela Religião ficar lesada no 

modo em que se intimou o dito protesto e se fez o dito embargo, devendo ser 

feito por outro fundamento mais adequado e mais conforme, que é aquele que 

agora se propõe, para que, lhe não só fique o embargo em seu vigor, mas sim 

se mande demolir tudo o que se tem edificado por se não poder fazer tal 

convento com o nome de hospício, como se intenta fazer. 

     Porque os embargados não podem nesta cidade e seu distrito edificar nem 

hospício nem convento, porque no Breve da Divisão que se fez destas duas 

províncias se declarou que os embargados teriam o seu hospício no Convento 

de Santo António desta cidade, aonde os embargantes lhes dariam duas celas, 

que actualmente lhes estão dando, em que assistem dois religiosos da dita 

província embargada como procuradores dela. 

     Porque isto foi cautela para que os embargados não tocassem erigir 

hospício, pelo prejuízo que de contrário se seguia, porque semelhantes 

hospícios vêm a acabar em convento, além de não haver neles aquela 

Observância Regular, o que é contra o bem comum da religião. 

     E tanto que, por haver grande número de conventos de Mendicantes nesta 

cidade, impetrou o Senado da Câmara licença de Sua Majestade, para que se 

não pudessem edificar novos conventos de Mendicantes, pela opressão que 

nisto padeciam os povos, e pelo prejuízo que resultava aos conventos já 

fundados, por não haver esmolas com que se pudessem sustentar, e para esse 

efeito, tanto importa que sejam hospícios como conventos, porque assim, uns 

como outros, hão-de viver das esmolas que pedirem. 

     Porque por este mesmo respeito proibiu a Santidade do Papa Clemente 

Oitavo de gloriosa memória, por um Breve confirmado pela Santidade de 

Urbano Oitavo, que se não pudesse edificar casa alguma para congresso de 

religiosos Mendicantes, sem serem chamados e ouvidos os prelados das mais 

Religiões, e as mais pessoas, que nisso pudessem ter interesse; sendo, 

outrossim, necessária licença do Ordinário, na forma do Sagrado Concílio 

Tridentino; o que tudo se preteriu, assentadamente, na precipitada resolução 

com que se deu princípio a este edifício, que não [deve?] prevalecer, pelo 

prejuízo que dele resulta aos muitos conventos de Mendicantes que há nesta 

cidade e seu distrito, que não são menos de vinte e tantos. 
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     E tanto que, porque intentando os embargantes fazer duas enfermarias, 

uma em a vila de Esgueira e outra junto a Nossa Senhora da Luz, termo desta 

cidade, esta se impediu pelos religiosos da Província da Soledade, moradores 

em a Vila de Aveiro, somente com o pretexto de serem religiosos Mendicantes, 

e do prejuízo que podia resultar aos conventos já fundados. E assim se 

determinou por sentenças que passaram em coisa julgada. 

     Para que, da mesma sorte, e pela mesma razão, expulsaram os 

embargantes aos religiosos da Província da Arrábida de dois hospícios 

semelhantes, que intentaram fazer. Um nesta cidade, na Ermida de São 

Mateus ao Poço do Borratém, e outro junto à Vila de Condeixa. 

     E tanto que, para que, concedendo Sua Majestade licença especial aos 

religiosos de Nossa Senhora das Mercês e de São Francisco de Paula para 

fazerem dois hospícios nesta cidade, depois de estarem neles, os mandou o 

dito senhor expulsar, informado do prejuízo que podiam fazer aos conventos 

dos Medicantes já fundados. 

     Porque, estando os religiosos da Província da Arrábida nas casas da 

Condessa da Atalaia junto a Belém, por lhas haver dado, os mandou Sua 

Majestade sair delas, pelo prejuízo que poderiam fazer aos conventos 

Mendicantes desta cidade. E pela mesma razão, todos os ditos conventos 

impediram aos embargantes fazerem um hospício na Igreja de Santo António 

desta cidade junto à Sé, o qual lhe queria fundar o Senado da Câmara, por ser 

casa em que tinha nascido o dito santo, que era padroeiro da província deles 

embargantes. 

     E com o mesmo fundamento impediram aos religiosos da Recolecção da 

Província dos Algarves fundarem os religiosos da Província da Arrábida em o 

lugar de Oeira,s estando três léguas desta cidade, e légua e meia do Convento 

de São José da Província da Arrábida, e todas estas razões militam para que 

os embargados não possam fazer o edifício que intentam, que se deve demolir, 

pelo prejuízo que resulta aos conventos dos Mendicantes, ficando por este 

modo em seu vigor o embargo pela restituição implorada. 

 

 

DOCUMENTO Nº 145 

S.d. [cerca de 1706], S.l. [Belém] – Traslado de diversas cartas e patentes 

relativas às missões dos religiosos Capuchos de Santo António no Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Sa 
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nto António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

 

Traslado da Patente que se passou para o Irmão Frei Manuel da Graça ser 

Presidente das Missões. 

 

     Frei João de São Diogo Lente de Artes e Teologia, Comissário Superior da 

Custódia de Santo António, neste Estado do Maranhão, etc. 

     Ao nosso Caríssimo Irmão Frei Manuel da Graça Confessor e Missionário 

em o Camutá saúde e paz em Nosso Senhor Jesus Cristo, que de todos é vida 

e salvação eterna. Porquanto para maior manifestação do infatigável zelo com 

que aspiramos intimarnos nos corações humanos, ainda do mais bárbaro 

gentilíssimo, a mais pura fé católica, e à santa doutrina evangélica tem 

ordenado a nossa santa Província que neste Estado do Maranhão haja um 

presidente in capite das missões, experimentado e versado na língua geral, o 

qual sendo imediatamente subordinado só ao Comissário, pessoalmente 

assista em as missões e coopere quanto lhe for possível, assim no socorro dos 

outros missionários, como no dos nossos índios neófitos e catecúmenos, por 

melhor nos conformarmos com os decretos apostólicos e da nossa religião 

seráfica, fiando-nos muito da virtude, zelo, prudência e religião de vossa 

caridade, o instituímos, nomeamos, declaramos e confirmamos presidente in 

capite das ditas missões, impondo para melhor cúmulo do seu merecimento, o 

mérito da santa obediência o mandamos por santa obediência em virtude do 

Espírito Santo: 

     A todos os nossos religiosos súbditos existentes nas ditas missões, que o 

venerem e recebam por seu único presidente in capite, e lhe obedeçam em 

todas as coisas que não são contrárias à sua alma e nossa regra. E para que 

melhor possa ajudar-nos na observância regular e no aproveitamento espiritual 

e temporal de todos os nossos súbditos, lhe concedemos nossa autoridade 

activa, passiva e comissiva e todas as demais coisas ordinariamente 

concedidas aos presidentes enquanto não ordenamos o contrário. Dada nesta 

nossa Residência do Caiá, na expedição do Capítulo, aos 23 de Setembro de 

1706, sob nosso sinal e selo maior de nosso ofício. 

     Referendada por nosso Secretário 

Frei João de S. Diogo 

Por mandado de nosso Caríssimo Irmão Comissário 

Frei Diogo da Conceição 
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     Traslado da Renúncia que fez o Irmão Confessor Frei Manuel da Graça 

Religiosíssimo Irmão Comissário: sendo tão manifesta a Vossa Caridade, a 

grandíssima repugnância com que se por obedecer a Vossa Caridade, eu 

aceitei esta presidência que por tantas circunstâncias a qualquer religioso pode 

meter grande horror, posto que então as minhas religiosas deprecações não 

puderam de Vossa Caridade alcançar-me a aceitação desta renúncia que 

sempre está reconcentrada no meu coração, considero que isto seria por eu 

não merecer a Vossa Caridade esta minha pessoal consolação, agora que é a 

Vossa Caridade tão notório ser esta renúncia, que a Vossa Caridade faço de 

Presidente das Missões, tanto da consolação de muitos mais que a Vossa 

Caridade podem muito mais merecer que eu, peço-lhe pelo amor de Deus me 

queira aceitar a dita renúncia de presidente já que não tenho cá outrém a quem 

para este meu alívio recorra. Residência de Joanes, de Setembro 27 de 1706. 

     (a) Frei Manuel da Graça 

 

Carta do Irmão Comissário para os religiosos inobedientes, que se acham em o 

Caiá. 

     Frei João de São Diogo, Lente de Artes e Teologia, Comissário Superior da 

Custódia de Santo António neste Estado do Maranhão. 

     Aos nossos amados súbditos existentes na nossa missão do Caiá, saúde e 

paz em Nosso Senhor Jesus Cristo que de todos é vida e salvação eterna. 

     Não cessando nós de lamentar com paternal afecto, a execrável ruína em 

que, sem jurisdição, nem autoridade, vemos postas as almas de Vossas 

Caridades pela horrenda desobediência com que nos não querem obedecer, 

aceitando e venerando ao Irmão Confessor Frei Manuel da Graça por seu 

presidente e prelado já nomeado e publicamente confirmado por nós, como 

manifestamente mais digno, assistindo Vossas Caridades no mais frívolo dizer, 

que o não querem só por não ser da sua parcialidade e facção. Não queremos 

nós passar desta nossa missão do Joanes aonde estamos, sem primeiro 

darmos a Vossas Caridades este aviso e admoestação, com conveniente 

tempo para que se deliberem no que justamente devem fazer, esperando nós 

da misericórdia divina lhe não faltarão a Vossas Caridades as inspirações e 

auxílios necessários para a sua religiosa conversão, sobre a qual se poderão 

bem fundar a nossa paternal misericórdia paternal, podem com segurança vir 

pessoalmente a nossa presença, e se não puderem vir manifestemos por 
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escrito o seu arrependimento, sem que pessoa alguma lhe possa impedir sem 

incorrer na maldição, de Nosso Padre São Francisco que pelo tal impedimento 

lhe queremos causar. E como o nosso pessoal afecto quer continuamente 

assistir quanto possível justamente e a todas as nossas ovelhas, mandamos 

nos venham logo os nosso manos ou se haveis das nossas três missões dos 

Aruãs para domingo lhe assistirmos com o digno pasto espiritual e se as ditas 

chaves não estão nesse Caiá, se nos mande manifesta notícia do lugar em que 

se podem achar. Dada nesta nossa residência do Joanes, aos 24 de Setembro 

de 1706, sob nosso sinal somente, selada por fora com o selo menor de nosso 

ofício. 

(a) Frei João de São Diogo 

Comissário Superior 

 

     Resposta desta carta ou patente 

     Caríssimo Irmão Comissário: saindo da ladaínha ao sol posto, recebi a 

patente de Vossa Caridade e como os portadores que a trouxeram se quiseram 

logo tornar, por a maré ainda capaz para isso, por essa causa vão sem a 

resposta, que amanhã se mandará a Vossa Caridade a quem se recomendam 

todos estes religiosos e pedem sua santa benção e a Deus que Vossa 

Caridade guarde. Caiá, hoje, sábado. 

Menor súbdito de Vossa Caridade 

Frei Ambrósio da Conceição 

 

     Carta de Frei Ambrósio para o Irmão Comissário 

     Caríssimo Irmão Comissário. Por livrar de escrúpulos a Vossa Caridade, a 

mim e aos mais religiosos missionários, me dei por despedido da presidência 

da missão diante de todos os religiosos que presentes se acharam, de que fiz 

este termo que a Vossa Caridade remeto, e como missionário desta missão, 

vou continuando com as coisas dela, esperando queira Vossa Caridade 

consolar a todos estes religiosos no que lhe pedimos, para o que Vossa 

Caridade tem quatro religiosos tão dignos como o Senhor Confessor Frei 

Manuel da Graça, e quando não queira, o que não esperamos, lhe pedimos 

mande ao Irmão Secretário nos passe o termo da apelação que fiz. Deus 

guarde a Vossa Caridade. Caiá, 24 de Setembro de 1706. 

Deste seu mais humilde súbdito 

Frei Ambrósio da Conceição 
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     Traslado da renúncia que fez Frei Ambrósio 

     Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1706, aos 23 dias de 

Setembro e nesta residência de Nosso Padre São Francisco do Caiá, estando 

juntos os irmãos missionários abaixo assinados, tendo eu Frei Ambrósio da 

Conceição assistido neste Caiá com a ocupação de presidente da missão três 

anos e mais dois meses depois de ter tomado posse da dita presidência, em 

que fui eleito canonicamente pela Mesa da Definição por evitar todo o 

escrúpulo em continuar mais a dita prelasia. Atendendo ao breve do Papa 

Paulo IV que proibe aos prelados locais continuarem mais de um triénio na 

prelasia de um mesmo convento ou lugar. Declaro por não encorrer apenas do 

sobredito breve, continuando mais tempo na sobredita presidência, e os 

religiosos missionários em me obedecerem como súbditos, que tem expirado o 

tempo de meu governo, e não poder continuar mais nele por razão da sobredita 

proibição pontificia. Em fé do qual fiz este termo, em que me assino com os 

irmãos missionários que ao presente aqui se acham. Hoje, dia, mês e ano, ut 

supra. 

 (aa)  Frei Ambrósio da Conceição 

Frei António das Chagas 

Frei João de Santo Atanásio 

Frei Agostinho da Natividade 

Frei Luís da Anunciação 

Frei Marcos de Santo António 

Frei José da Anunciação 

Frei Salvador de São Pedro 

Frei Cristóvão dos Mártires 

     Patente que mandou o Irmão Comissário aos religiosos que estavam 

desobedientes em o Caiá. 

     Frei João de São Diogo Lente de Artes e Teologia Comissário Superior da 

Custódia de Santo António neste Estado do Maranhão etc. Aos nossos amados 

súbditos existentes na nossa missão do Caiá, saúde e paz em Nosso Senhor 

Jesus Cristo que de todos é vida e salvação eterna. 

     Não cessando nós de lamentar com paternal afecto, a execrável ruína em 

que vivem postas as almas de Vossas Caridades, já de onde em 24 de 

Setembro exortávamos por escrito com clamores do céu a Vossas Caridades 

para a sua recipiência, cuja exortação encontrada no caminho com os doze 
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religiosos nossos súbditos, com bom ânimo nos tornou ontem à mão com as 

letras de Vossas Caridades, nas quais louvando-nos a Deus à vista da 

declaração da finalizada presidência do Irmão Pregador Frei Ambrósio da 

Conceição, a qual declaração não foi feita em 23 de Setembro, cujo dia 

totalmente completo nós estivemos pessoalmente violentados nessa nossa 

residência do Caiá. Pois nesse mesmo dia, em plena comunidade 

capitularmente congregada por nosso mandado se publicou a nossa patente do 

nosso presidente o Irmão Confessor Frei Manuel da Graça por nós confirmado, 

depois de por justificadas causas, prolongarmos a finalizada presidência mais 

do seu triénio, dois meses e nove dias, temperando-nos assim o nosso 

prudente obrar nesta matéria e tempo moral e não metafísico, nem matemático. 

Contudo, acumulam-se as nossas lágrimas, os contínuos gemidos e suspiros 

com que pranteámos a horrenda desobediência de Vossas Caridades 

deliberadamente nos não querem obedecer no formal preceito que lhe temos 

imposto para que recebam e venerem ao Irmão Confessor Frei Manuel da 

Graça por seu legítimo prelado por nós dignamente constituído e nomeado, e 

publicamente confirmado, e deste nosso preceito formal, Vossas Caridades por 

nenhum medo podem evadir, se com mais que frivolamente dizerem que não é 

de sua parcialidade e facção, que é dito indigníssimo de pessoa alguma, tendo 

o nome de religioso diante de quem tem uso de razão, dizê-lo, quando a notícia 

da divisão da Província lho não pode a Vossas Caridades (  ). Senão, digam-

nos se desconfiam de nós, que lhe disparemos ou alienaremos algumas coisas 

temporais como nos tem indicado. Não correspondem gratos à confiança que a 

Vossas Caridades fizemos até agora, deixando-lhe em seu poder essas coisas 

temporais, podendo-lhas tirar há tempo ao menos acabado. O ano peremptório 

matematicamente e ao presente, Vossas Caridades muito melhor podem saber 

as coisas que há do que nós, pois delas tem Vossas Caridades ainda a posse. 

Só desconfiam de nós que lhe faltaremos com os auxílios espirituais. Também 

não tem razão quando nos vêm tanto condescender para sublevar a sua ruína 

espiritual, que não podemos deixar de mais e mais chorar. Só desconfiam de 

nós, imaginando queremos ter mais prelados da nossa facção, também não 

ajuízam bem, porque ou estes os quereríamos ter, para, por eles mais 

expeditamente lhe comunicarmos as nossas mais ajustadas direcções no 

espiritual, intento que ninguém pode prudentemente reprovar por ser de maior 

edificação e glória de Deus. Ou os quereríamos ter para dos seus votos nos 

ajudarmos nas nossas reacções e resoluções que nesta custódia ligados aos 
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votos ou pareceres dos prelados locais, logo não tem Vossas Caridades razão 

para de nós desconfiar. Além de que querem Vossas Caridades, com a notícia 

da divisão, atar-nos as mãos na nossa resolução de constituir presidente das 

missões, e quererem Vossas Caridades ter cá mais poder do que todos os 

seus prelados e súbditos que na Província havia, há sete meses, os quais com 

terem (como se diz) já um breve para a divisão, como terem um Núncio 

Apostólico para lho executar, como terem (como se diz) já assinado o dia do 

capítulo para se dividir, contudo não puderam atar as mãos ao Provincial Frei 

Manuel da Glória para enviar a estas missões três missionários, que se podem 

considerar da sua parcialidade e facção de Vossas Caridades. Os quais 

missionários, diriam os tais prelados, que os queriam enviar quando daí a 

pouco mais de um mês esperavam ter para isso jurisdição. 

     Logo, como querem Vossas Caridades sem jurisdição alguma, obrigar-nos a 

nós, seu legítimo prelado canonicamente eleito em universal congregação, a 

que lhe façamos presidente da missão da sua parcialidade e facção. Por ter em 

Vossas Caridades bem diante de Deus este seu orgulho e esta nossa rectidão 

que nós esperamos em a misericórdia de Deus lhe não faltarão a Vossas 

Caridades as divinas inspirações e auxílios necessários para a sua religiosa 

conversão sobre a qual se poderá justamente fundar a nossa paternal 

misericórdia de que queremos com Vossas Caridades usar, pois sendo-nos 

com contínuo de ( ) implorado a Deus nos inspire suave meio, pelo qual, 

moderado o rigor da verdadeira justiça que contra Vossas Caridades não cessa 

de nos clamar, como benigno prelado possamos justamente afogar as misérias 

de Vossas Caridades no mar da divina misericórdia. Foi Deus servido de nos 

revelar que arrependidos Vossas Caridades verdadeiramente de sua 

desobediência e resignados religiosamente na nossa ordem e disposição, 

poderíamos nós então com suficiente justiça obrar desta maneira seguinte: 

Querendo voluntariamente o Irmão Confessor Frei Manuel da Graça renunciar 

nas nossas mãos a presidência das missões, neste caso poderemos nós 

assistir, aceitando-lhe a renúncia e declarando não um presidente das missões 

nem queremos fazer outro algum nem de uma, nem de outra parcialidade, 

enquanto da Província nos não vier nova resolução e então todas as coisas 

temporais pertencentes a todas as missões estarão na nossa residência do 

Caiá entregues a dois missionários de satisfação, dos quais um será de uma 

parcialidade e outro de outra, e todas as coisas se entregarão a ambos por 

inventário e cada um dos dois poderá usar das chaves quando quiser, sem o 
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outro lho repugnar, nem o que vai com as chaves poderá impedir a outro que o 

acompanhe e vá ver e conceder-lhe-emos mais, que Vossas Caridades 

nomeiem logo um só missionário da sua parcialidade para aí estar, e nós 

nomearemos outro e a ambos daremos expedita ordem, como se deverão 

haver para que nem entre si achem confusões, nem aos outros missionários 

com o que houver de deixar prontamente de acudir. 

     Este é o nosso acordo mais suave, que da misericórdia de Deus lhe 

queremos a Vossas Caridades participar, com as entranhas mais pias de nosso 

paternal amor, do qual a Vossas Caridades incitados pelo inimigo comum se 

não quiserem aproveitar,  posto o novo Presidente da Missão nesta residência 

do Joanes, procederemos para com Vossas Caridades, conforme o Direito 

Canónico praticado na nossa seráfica religião. 

     E este é o único remédio favorável que em nós Vossas Caridades poderão 

achar, estando arrependidos. Finalmente para que na confissão sacramental a 

todas Vossas Caridades possa ser muito eficaz este misericordioso perdão. A 

todas Vossas Caridades lhe concedemos, amanhã 26 de Setembro toda a 

nossa autoridade e passado o dito dia reservamos a nós que assim lhe 

concedemos, só no foro sacramental, e ainda reservamos mais a nós toda 

outra autoridade que a Vossas Caridades seja concedido por qualquer 

privilégio, bula ou concessão. Dada nesta nossa residência do Joanes, aos 25 

dias do mês de Setembro de 1706, sob nosso sinal e selo maior de nosso 

ofício e referendado pelo nosso secretário. 

     Por mandado de nosso Caríssimo Irmão Comissário  

 (aa) Frei João de S. Diogo 

Comissário Superior 

Frei Diogo da Conceição 

Secretário 

 

     Caríssimo Irmão Comissário. Lemos a patente de Vossa Caridade com a 

veneração de súbditos, e desejosos como sois de em tudo lhe obedecer, no 

que lhe não temos faltado até ao presente por mais que as razões de Vossa 

Caridade nos lho indiquem. Pois se se apela (havendo causa) do preceito 

formal e excomunhão, prenda imposta por qualquer prelado inferior ao 

Pontífice, e se dão eleições canónicas, há muitas vezes apelação justa não tem 

sido logo novidade, nem absurdo, o que temos obrado, porque para ser tido por 

tal deve ser isso julgado por juiz que não seja parte. 
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     Como nós pretendemos paz e união, ainda depois de desunidos, não só no 

afecto, mas na distinção da jurisdição a outros prelados, sendo Vossa Caridade 

como nós devemos pretender, como de facto pretendemos a discutir razões, e 

assim não alegamos as nossas, com todas as circunstâncias individuais com 

que se verificará a probabilidade e fundamento da nossa opinião, porque será 

querer apagar o fogo com azeite. Pelo que como se deve computar o tempo do 

Irmão Pregador Frei Ambrósio da Conceição, e outras dúvidas mais se hão-de 

mostrar com a resolução de Autores graves e da Ordem. E assim o meio que 

acima apontamos, vai dirigido dois fins. O primeiro é não dar resposta às 

razões de Vossa Caridade por assim convir a concórdia que todos devemos 

solicitar. E para que do silêncio não cuide Vossa Caridade faltar-nos que poder 

dizer por isso nos calamos. 

     O segundo é a cláusula da patente de Vossa Caridade que diz: que 

arrependidos Vossa Caridade verdadeiramente da sua desobediência etc. O 

que Vossa Caridade porém por condição, sine qua non. Do mais que aponta 

nós aceitamos, mas não a tal condição, porque isto será in mentem ire, 

confessando-nos nós, réus da culpa que em nós não há. Diante de juiz, que 

não fosse parte poderíamos mostrar não ter delinquido, nem ofendido a Vossa 

Caridade. E assim parece que para bem da paz e evitar escândalos não ditos, 

podemos dar maior satisfação que os recebemos em nossos corações com os 

braços abertos do arbítrio dos dois religiosos de ambas as parcialidades, para 

que aceitam e neste Caiá com a concórdia e quietação que da nossa parte não 

há-de faltar, não obstante o faltar-se com prelado à missão, que só os termos, 

em que estão as coisas o podem conectar, a respeito da determinação que a 

Província tem feito, como Vossa Caridade melhor sabe. 

     E se Vossa Caridade der por satisfeito como que dizemos e invista na 

condição, sine qua non que nos propõem na patente, de nós dois religiosos e 

um deles seja o Irmão Secretário Frei Diogo da Conceição, e outro um dos 

irmãos confessores, Frei Manuel da Paixão, ou Frei Joaquim da Conceição, ou 

o Irmão Colegial Frei Arcanjo, aos quais Vossa Caridade obrigue com preceito 

formal (a respeito de nós não é necessário) julguem o peso dos nosso 

fundamentos se é leve ou grave. Tendo que, basta ser dúbio para que o juiz a 

quem se apelou, se compila a julgar valido da apelação porque se assim não 

fora (  ) a rodelas e a defesa natural da apelação, que o direito concede aos 

que padecem gravamen, se deste fora juiz o que o causa,  porque nunca se 

teria por agravante e ficaria a parte rosa sem o refúgio do recurso a tribunal 
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superior. Bem sabemos, tem o que dizemos algumas expressões, mas como 

se fala com prelado mestre, que sabe não jogam elas com o caso presente, por 

isso se não exprimem. 

     Nem Vossa Caridade deve ter por menos cabo da sua pessoa (  ) pois não 

se desprezam outras maiores dignidades e personagens de letras iguais às de 

Vossa Caridade, fazerem o que se lhe aponta e às vezes é isso preciso. Com 

Vossa Caridade também o é pelo que assim deve e para justificar melhor a sua 

causa, e não se levar da sua opinião que a Vossa Caridade pode legar como a 

nós também a nossa e para segurança e clareza desta dúvida, ou questão, 

remetemos a divisão dela a sujeitos de tanta suposição que sendo da parte de 

Vossa Caridade os damos por juizes árbitros. E quem isto quer bem se deixa 

ver manifestamente que quer a razão e justiça. 

     No restante da patente de Vossa Caridade não damos mais reposta que 

dizermos acerca proceder (  ) e casar toda a jurisdição espiritual, que o valor ou 

nulidade de tudo isso, nasce da raiz da nossa apelação poder ser ilegítima ou 

não. Pois a que é legal (como Vossa Caridade muito bem sabe) tanto tem o 

efeito devolutivo para o juiz a que não continuar nela, atando-lhe as mãos da 

sua jurisdição. À de Vossa Caridade não queremos fazer a mais levíssima 

ofensa e assim esperamos de seu zelo e religião que pois nós se demos haver 

prelado de cima na missão, que também Vossa Caridade desistirá do 

embaraço da condição que nos impõem e é o único impedimento para o ajuste 

que todos devemos procurar por não dar que falar ao mundo o que sentir a 

tantos religiosos nossos de cá da Província. 

     Também declaramos a Vossas Caridades que os religiosos que ficarem no 

Caiá, devem ter o governo temporal da missão para buscarem o meio do 

desempenho dela e tudo vir para o monte, e saiba Vossa Caridade que aos 

irmãos colegiais amamos muito. No que for necessário de índios, se não há-de 

faltar, ainda que em caso que o Pará nos venha na forma do breve, o que não 

podiam os procuradores alterar por se não estender a isso a jurisdição da sua 

comissão. E assim, em caso que o Pará nos venha no tal Convento, há-de 

Vossa Caridade continuar o colégio, o qual em tudo que pudermos, havemos 

ajudar, como em tudo mais. O que dizemos, a respeito que temos notícia de 

Vossa Paternidade querer mandar uma canoa ao cravo por sua conta, porque 

ainda que sabemos não é para Vossa Caridade gastar comigo, nem para 

mandar para o Reino, contudo é novidade que nunca cá se viu, se não uma 

vez, e não havendo ainda fumos de divisão, os religiosos súbditos fizeram 
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desvanecer ao prelado o tal intento, ainda que alegava ter licença do Provincial 

que então era. 

     Bom fora também que o religioso que for de cima e assistir neste Caiá, se 

ajuste com seu companheiro ou com Vossa Caridade no que depois da divisão 

possa ser motivo de alguma defesa, pois teremos pela maior glória o dividirmos 

(  ) que entre eles houve, e de que nós pretendemos fugir, se acaso pudermos 

dizer: que o religioso que aqui puser se dê com que nomearmos com aquele 

fraternal amor que devem ter, sepultando no silêncio tudo o que se tem 

passado agora, porque de semelhante matéria só por milagre deixarão de 

nascer discórdias, de que com todos os meios pretendemos fugir. E assim 

esperamos em Vossa Caridade recomende ao religioso, que nomear isto que 

se aponta, que do nosso não há-de ter a menor queixa, e talvez se acabe tudo 

antes de poucos dias, ou meses com a chegada do navio. 

     Todos pedimos a Vossa Caridade a sua benção, a Deus que a Vossa 

Caridade guarde, digo, inspire o que for melhor para seu santo serviço, cuja 

religiosa pessoa, o mesmo Senhor nos guarde. Nesta residência do Caiá, hoje 

26 de setembro de 1706. 

 (aa) Frei João de Santo Atanásio 

Frei Cristóvão dos Mártires 

Frei José da Anunciação 

Frei Salvador de São Pedro 

Frei Manuel de Santa Maria 

Frei António das Chagas 

Frei Ambrósio da Conceição 

Frei Agostinho da Natividade 

Frei Luís da Anunciação 

 

     Carta que escreveu o Irmão Comissário 

     Caríssimos Irmãos, o amor de Deus sempre esteja nas nossas almas. 

Vendo eu as letras de Vossa Caridade não posso ainda esgotar as correntes 

da minha lamentação por não ver ainda em Vossa Caridade aquela humildade 

religiosa e humilde resignação que nosso seráfico patriarca São Francisco 

repetidíssimas vezes com as mais encarecidas vozes tanto nos recomendou. 

Mas já que eu não mereço a Deus ver ao presente em Vossas Caridades esta 

perfeição, espero na divina justiça que por outra boca melhor que a minha lá há 

a Vossas Caridades de infundir, conhecidas perfeitamente as minhas e as suas 
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alegações, dos quais não é decente, sejam árbitros dois discípulos meus, aos 

quais como o mais eu poderia também isto ensinar, dando-lhe a Vossas 

Caridades novo motivo (  ), que até agora em mim por nenhuma via poderá 

alguém rectamente indagar, quando o meu amorosíssimo coração, cercado de 

piíssimas entranhas a todos, sem diminuição, se quer igualmente amortizar 

com o mais paternal amor, sem ainda mo poder minorar qualquer vilipêndio 

causado pelas alheias desatenções, se estas só respeitaram a minha pessoa, 

e não a dignidade de que me confesso incapaz e só a suporto por não 

conhecer ajustado meio por onde me desencarregar. Se Vossas Caridades 

foram tais que sem eu lhe assinar o ajustado fim de dois missionários, 

satisfazerem as partes neste Caiá. Vossas Caridades sem este esperado fim, 

se me resignaram e humildemente pediram perdão do que ainda não acabam 

de conhecer. Só espero em Deus que o conhecerão (então sem algum prejuízo 

seu se gloriaria do meu amor, dêem Vossas Caridades somente sem pregar). 

Quando o ápice do meu afecto todo é exaltar a Vossas Caridades em todas as 

virtudes de que a humildade é base fundamental. E bem considerado e melhor 

conhecido este meu excessivo amor para com Vossas Caridades, bem se 

deixa logo ver quão impossível foi o impor eu a Vossas Caridades gravame 

algum, de que pudessem justamente apelar, quando eu só lhe pus um preceito 

ordinário em todas as religiosos na eleição de um prelado que a Província quis 

aprovar. 

     Esta falta da mais humilde resignação, a que Vossas Caridades devem pelo 

amor de Deus aspirar, e o não for ainda o Irmão Presidente feita a sua 

renúncia, me retardam a mim ainda, a minha mais caritativa resolução, pelo 

que se Vossas Caridades ainda se não indignam desses meus súbditos, 

ordeno agora que logo venham aqui à nossa presença os Irmãos Confessores 

Frei António das Chagas, Frei João de Santo Atanásio e os Irmãos Sacerdotes 

Frei José da Anunciação e Frei Luís da Anunciação e pela humildade com que 

pelo amor de Deus me tratarem, será medida a paz e rectidão com que 

pacificamente tudo lhe irei compor a esse Caiá, de sorte que se evitem todas 

as dissensões, moderando-se cada um, quanto puder. E poderão vir em uma 

canoa em que os dois sacerdotes vão daqui logo, ambos para os Aruãs e nós 

irmos na canoa que aqui está, ao Caiá, para o que venham índios demais que 

aqui faltam, e só estão alguns Aruãs que hoje vieram com os religiosos que lhe 

foram lá dizer missa. 
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     Quanto ao intento de eu enviar canoa ao cravo este ano, que Vossas 

Caridades imprudentemente querem desvanecer, não será fácil, sendo o meu 

intento bem justificado diante de Deus, e mais eu digo-lhe que não tenho para 

isso ordem ou especial licença do Provincial, e ainda digo mais que isto é 

contratar. Mas devem Vossas Caridades saber que se em todas as religiosos 

ainda moneais qualquer contrato, só pode ser celebrado pelo prelado maior, e 

nem este eu posso celebrar sendo prelado maior, por mo impedir a altíssima 

pobreza da nossa seráfica religião. Contudo qualquer contrato que o síndico 

faz para a nossa religião só pode nesta custódia ser aprovado pelo Comissário 

como prelado maior para se obrar com a devida rectidão. Pelo que não só uma, 

mas todas as canoas que do convento e missões quisessem que vão, devem 

levar a minha aprovação conforme a praxe de todas as religiões. Pelo que só o 

novo Estatuto deste estado ordena que só com aprovação da maior parte da 

comunidade, cuja aprovação fui eu que até agora se não observou assim nas 

missões, como nos conventos e Vossas Caridades saberão por omissão, de 

quem sem que nisto houvesse reclamações quem lhe disse a Vossas 

Caridades que antes de eu enviar a canoa não terei primeiro aprovação de 

alguma comunidade e que ursupações fiz a conventos ou missão para seu 

apresto. Quanto a mim, das missões, até agora, nem taínhas nem farinha, nem 

aguardente se me deu para remediar os índios das missões que na cidade me 

vão pedir socorro, e eu lhe não falto com ele, dando-se isto até agora para este 

efeito ao procurador das missões que agora sou eu. Além de que se eu, das 

missões, para isso tirar índios, entendem Vossas Caridades que se lhe não 

pagarão e não vêm Vossas Caridades que as missões estão empenhadas em 

quase três centos de reis, e o convento do Pará para sustentar um curso, 

alguma coisa mais há-de mister, e intentei eu para isto tirar alguma canoa ou 

alguma ( ) as missões? Logo em que é mau, eu intento agora com os fumos da 

divisão. Ora entendam Vossas Caridades que não tenho eu pai, nem mão, nem 

irmãos, nem irmãs, nem primos, nem primas, nem tios, nem tias, nem 

sobrinhos, nem sobrinhas, não tenho para quem, nem uma agulha furtar, nem 

eu quero ser tão regalado, no meu pessoal trato, como pelo trabalho que tenho, 

outros justamente tomaram a me regalar para eu os servir como a Vossas 

Caridades. Todos eu desejo servir, e mais servir, ainda tenho aqui mais que 

dizer mas nem isto eu dissera se eu não sentira este segundo estímulo que 

ainda quero sofrer. 
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     Ora Deus queira aliviar a Vossas Caridades com a boa vinda desse navio, 

para eu desse seu alívio também alguma coisa participar. Mas enquanto ele 

não vem com contínuas orações aspiremos nós a melhor conformidade com a 

bondade de Deus que guarde a Vossas Caridades. Joanes, de Setembro, 26 

de 1706. 

     De Vossas Caridades, escreve o mais desgraçado filho de Adão 

(a) Frei João de S. Diogo 

 

     Distribuição de todos os Missionários 

     Frei João de São Diogo Lente de Artes e Teologia Comissário Superior 

dessa Custódia de Santo António no Estado do Maranhão. A todos os seus 

religiosos súbditos existentes em as nossas missões, saúde e paz em Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que de todos é vida e salvação eterna. 

     Para, de alguma maneira podermos minorar as impetuosas correntes de 

lágrimas, originadas de nosso misericordioso coração à vista da irreligiosa 

inquietação que a Vossas Caridades foi bem notória nesta residência do Caiá, 

visto Vossas Caridades agora nos dizerem que pelo amor de Deus se resignam 

na nossa direcção e conhecem ajustadas todas as nossas acções, ordenamos 

em nome de Nosso Padre São Francisco: 

     Primeiramente, que para maior concórdia de todas Vossas Caridades, não 

haja agora Presidente das Missões enquanto da nossa Província não vier nova 

resolução e, vindo, poderemos constituir presidente a quem, segundo Deus nos 

parecer, quando da Província não venha eleito. 

     Entretanto, todas as coisas pertencentes no temporal às nossas missões, 

estarão entregues nesta Missão do Caiá aos dois missionários, o Irmão 

Confessor Frei João de Santo Atanásio e ao Irmão Confessor Frei Manuel da 

Graça, dos quais, qualquer poderá usar das chaves quando lhe parecer sem 

repugnância do outro, o qual, contudo, poderá acompanhar ao que vai com as 

chaves, e ver o que faz. E qualquer destes dois nomeados missionários poderá 

advertir ao outro, e ser dele advertido, conformando-se ambos no que for de 

melhor utilidade de todas as missões. E de tudo o que obrarem, com algum 

dispêndio na nossa ausência, nos darão individual conta, e se em alguma coisa 

forem de contrário parecer, cessarão logo com toda a serenidade no intento, e 

nos avisarão para lhe resolverem o que, segundo Deus, melhor nos parecer, 

pois só os constituímos Discretos das Missões, e fará cada um que o 

companheiro seja igualmente obedecido dos Irmãos Índios, e venerado como a 
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ele mesmo. E todos os outros irmãos missionários ajudarão a estes dois 

nomeados e a nós no desempenho do comum. 

     E assinamos por missionário de Urubucuara ao Irmão Confessor Frei 

Joaquim da Conceição; por missionário do Pará, o Irmão Frei Marcos de Santo 

António, Sacerdote; por missionário do Tuaré ao Irmão Sacerdote Frei Salvador 

de São Pedro; por missionário do Camutá ao Irmão Confessor Frei Agostinho 

da Natividade; por missionário do Marajó o Irmão Pregador Frei Ambrósio da 

Conceição; por missionário do Carajá, o Irmão Sacerdote Frei Cristóvão dos 

Mártires; por missionário do Joanes, o Irmão Confessor Frei Manuel da Paixão; 

por missionário da Conceição dos Aruãs, o Irmão Confessor Frei António das 

Chagas; por missionário de São José dos Aruãs, o Irmão Sacerdote Frei Luís 

da Anunciação; por missionário assistente em a mesma missão, o Irmão Frei 

Manuel de Santa Maria, e por missionário de Jesus no Aruãs, digo, Maraúnus, 

o Irmão Sacerdote Frei José da Anunciação, os quais todos com bom exemplo 

e palavras doutrinarão aos Irmãos Índios, sacramentando-os, catequizando-os, 

e ensinando-os as boas obras, assim no espiritual como no temporal, conforme 

a sua capacidade, observando os ditâmes que lhe temos dado e concedido. 

     E porquanto queremos socorrer aos nossos religiosos súbditos, 

prontamente, em todas as suas maiores necessidades, concedemos nossa 

autoridade activa e passiva três vezes em cada espécie, a cada um dos nossos 

missionários sacerdotes, e a quem não for sacerdote, igualmente lhe 

concedemos só a passiva, exortando a todos aspirem a maior perfeição de seu 

religioso estado. Dada nesta nossa Missão do Caiá, aos 30 dias do mês de 

Setembro de 1706. Escrita por nossa mão, selada com o selo menor de nosso 

ofício, e por nós assinada. 

(a) Frei João de São Diogo 

Comissário 

 

     Patente que deixou o Comissário nas Missões 

     Frei João de São Diogo, Lente de Artes e Teologia, Comissário Superior da 

Custódia de Santo António neste Estado do Maranhão. A todos os nossos 

religiosos súbditos, existentes em as missões, saúde e paz em Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que de todos é vida e salvação eterna. Ponderados diante de 

Deus repetidas vezes as irrefragáveis obrigações de nosso religioso estado e a 

fraqueza dos humanos espíritos nestes perigosíssimos tempos, informados nós 

prudentemente com verídicas notícias de dentro e fora da ordem, e sobretudo 
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com as nossas pessoais experiências do que vimos e observamos em diversas 

ocasiões e partes para com mais suavidade e eficácia satisfazermos a nossa 

penosíssima obrigação, intimamos e mandamos primeiramente a cada uma de 

todas Vossas Caridades: 

 

1º. Que cada dia tenha ao menos uma hora de oração mental e faça por 

celebrar cada dia e seja solícito em administrar os sacramentos da confissão, 

comunhão e extrema-unção aos índios, estando ainda com juízo os 

moribundos, e ponha todo o cuidado em pôr capazes os pagãos e em assistir 

no espiritual e temporal possível aos doentes. 

 

2º. Que nenhum missionário nosso dispense no primeiro grau a pessoa alguma 

sem especial licença nossa. Mas os que lhe pedirem sacramento do 

matrimónio, se lhe deve logo explicar os encargos e efeitos a este sacramento 

com prudência e cautela, correndo-lhe os banhos primeiro, sabendo-se de 

onde são oriundos, e se estão livres de outro vínculo, ou impedimento, não se 

lhe dilate o sacramento, mas sejam logo recebidos, fazendo-se de tudo acento 

no livro que, mandamos, haja em cada missão para casados e baptizados, nos 

quais sacramentos, os padrinhos sejam sempre os mesmos e já idosos. 

 

3º. Que cada dia se faça doutrina aos pequenos e nos dias santos a todos, 

vendo-se pelo rol os que faltam para serem repreendidos primeiro, e se se não 

emendarem, castigados com paternal pena, primeiro prudentemente, arbitrada 

com todo o sossego. E faça-lhes dizer as orações essenciais a cada um, em 

diversos dias, assim aos grandes como aos pequenos de um e outro sexo. 

 

4º. Que, de todas as coisas de cada missão, haja inventário assinado pelo 

missionário e pelo Presidente, pelo qual inventário seja o missionário entregue, 

e de tudo dê conta pelo inventário ao Comissário, e entrega ao missionário que 

lhe suceder ou ao Oresidente ou ao Comissário, fazendo-se da entrega termo 

por ambos assinado. 

 

5º. Quando algum missionário procurar coisa necessária por meio de qualquer 

pecúnia, se entreceda terceira pessoa deputada pelo prelado maior, ou sub-

rogado pelo mesmo deputado. E depois fica obrigado o missionário a dar conta 

de qualquer destes recursos ao Comissário para que lhos aprove ou reprove. 
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6º. Que nenhum missionário nosso se atreva a andar só, ainda por pouco 

tempo, mas que sempre vá acompanhado ao menos por dois índios 

masculinos, e não se detenha em casa dos índios mais que o preciso para 

satisfazer a sua obrigação. 

 

7º. Mandamos por santa obediência em virtude do Espirito Santo que em cada 

uma das nossas missões, nenhum religioso nosso súbdito, consinta de algum 

modo que pessoa alguma de sexo feminino, de idade capaz do uso da razão, 

entre ou esteja na casa ou residência aonde habita o missionário. 

 

     Finalmente a todas as Vossas Caridades, em nome de Nosso Padre São 

Francisco, recomendamos sobretudo a maior humildade e a santa pobreza que 

é a alteza do nosso religiosíssimo estado de pobres evangélicos, a qual a vós, 

amantíssimos irmãos, instituiu herdeiros e reis dos Reinos dos céus, fazendo-

vos pobres das coisas temporais e levantando-vos em virtudes. Esta seja a 

vossa maior felicidade que leva a terra dos vivos para sempre, a qual, 

amantíssimos irmãos, perfeitamente vos pegai, e nenhuma outra coisa, pelo 

nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, perpetuamente, debaixo dos céus, 

quereis ter, principalmente em estas terras aonde há muita pobreza, nudez e 

desapego das causas terrenas, e muitos estão mudamente arguindo-nos no 

retíssimo tribunal da divina justiça. 

     Dada nesta residência do Caiá na expedição do Capítulo, aos 23 de 

Setembro de 1706, sob o nosso sinal e selo maior de nosso ofício, referendada 

por nosso Secretário. 

(a) Frei João de São Diogo 

Comissário Superior 

Por mandado do Nosso Caríssimo Irmão Comissário 

(a) Frei Diogo da Conceição 

Secretário 

 

 

DOCUMENTO Nº 146 

S.d. (post-1706), Lisboa – Minuta de procuração que o Provincial de Santo 

António, Frei Miguel de Santa Maria, e os Definidores fizeram para o 

Procurador Geral da Província na Cúria de Roma. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 11. 

 

     Nós, Frei Miguel de Santa Maria Ministro Provincial de Província de Santo 

António dos Capuchos Descalços Reformados da Ordem dos Frades Menores 

Strictioris Observantiae Sancti Francisci neste Reino de Portugal, e mais 

reverendos Padres do Definitório dela, Legitime Congregati, pelas presentes 

letras fazemos, constituímos e criamos em suficiente procurador da dita nossa 

Província com livre e geral administração ao senhor etc. Residente na Cúria de 

Roma, para que, em nome da mesma Província possa requerer toda a sua 

justiça em quaisquer causas cíveis, crimes ou mistas tão motas quanto 

movendas, tanto por ela como contra ela. E para nelas vir com quaisquer 

artigos embaraçosos, e excepções, em quaisquer tribunais que forem tratadas, 

para agravar, apelar, e tudo seguir até a maior instância, para recusar de 

suspeitos quaisquer juízes, escrivães, tabeliães ou notários; jurar calúnia, de 

veritate dicenda, de perhorrescência e na alma de nós constituintes qualquer 

lícito juramento, pedir revistas de quaisquer sentenças, impetrar quaisquer 

rescritos de graça, e de justiça, de per horrescentia, e contra per horrescentia; 

impedir, contradizer e pôr nihil transeat, a quaisquer outros rescritos de justiça 

ou graça que as partes adversárias, ou quer religiosos súbdito de nossa 

Província, haja impetrado, ou pretenda impetrar in futurum para qualquer 

intento, graça, ou causa que seja; e poderá mais o dito senhor etc, substituir as 

faculdades deste presente mandato em um, e mais procuradores, e revogá-los 

se lhe bem parecer, ficando sempre esta procura em seu antigo vigor; porque 

para tudo o aqui declarado, lhe concedemos os poderes de direito necessários, 

reservando somente para nossas pessoas toda e qualquer nova citação. E por 

fé do que assim o outorgamos, e havemos por bem, mandamos passar a 

presente pelo Reverendo Padre nosso secretário do definitório, por quem vai 

passada e selada com o selo maior de nossa Província; e por ele subscrita e 

colacionada com o notário apostólico infraescrito. Dada em Mesa de Definição, 

neste nosso Convento de Santo António de Lisboa, aos tantos de tal, mês e 

ano. 

[no verso:] Será necessário remeter uma certidão autenticada com o teor do 

livro dos estatutos em que se dispõem se não cometam as apelações para fora 

da Província, salvo a religiosos Capuchos das províncias reformadas. E na 

mesma pode ir incluída a outra de não haver no arquivo da Província exemplo, 



 519 

nem memória de que causa criminal de súbdito da Província fosse cometida a 

juízes seculares de fora, nem sentenciada por eles.  

 Este barão vai em forma de provisão geral. Pode-se tirar dela o que 

parecer, ou acrescentar-se-lhe. E deve escrever-se em letra miúda e clara, por 

amor dos portes. 

 

DOCUMENTO Nº 147 

S.d. (pós-1706) – Notícia dos provinciais da Província de Santo António de 

Portugal (inc.) desde o 2º Provincial, Frei Marcos de Lisboa até ao 45º, 

Frei Francisco da Rosa [1706/7]. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 4. 

 

2º) 1572, Frei Marcos de Lisboa, eleito em capítulo no Convento de Santo 

António da Castanheira; 

3º) 1576, Frei Jorge de Santiago, eleito em capítulo no Convento da 

Castanheira; 

4º) 1580, Frei António de Santa Maria, eleito em capítulo no Convento da 

Castanheira; 

5º) [1584] Frei Martinho de Guimarães, eleito no primeiro capítulo que se 

celebrou em Santo António de Lisboa, na Festa da Purificação de 1584. 

Governou durante seis anos porque mandou o Papa Clemente VIII ao Rmo. Pe. 

Frei Francisco Gonzaga Ministro Geral de toda a Ordem com poderes de 

núncio a Paris para tratar pazes entre El Rei Filipe segundo de Espanha e 

Henrique IV de França. E por esta causa o dito geral continuou oito anos no 

seu ofício. 

6º) 1589, Frei Pedro da Piedade; 

7º) [?] Frei Diogo dos Anjos (renunciou um ano depois no capítulo geral de 

Valladolid); 

8º) [?] Frei Francisco do Amparo (…) ordenou o 1º Curso de Artes, “a quem a 

Província deve o número tão grande de letras de sujeitos que nela houve” 

9º) 1596, Frei Pedro dos Santos, eleito no Capítulo Geral no Convento de 

Tancos (…) inaugurou as casas da Soveral e da Merceana (…). Sendo já 

Padre da Província foi a Madrid, onde mandou o Pontífice que se ajuntassem 

as Províncias e Padres das Províncias Capuchas de Espanha para tratarem da 

separação entre a Capucha e Observância. 
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10º) 1601, Frei Diogo da Conceição, eleito no capítulo geral do Convento de 

Tancos (…). Religiosos sem letras mas de muita virtude (…) mostrou seu zelo 

no que importava à Província como foi a edificação do Colégio de Coimbra que 

no seu tempo se principiou . 

     (…) A causa porque os três capítulos se fizeram fora de Lisboa foi pelas 

muitas enfermidades que então havia por estas partes, de que morria muita 

gente; e sendo Deus Nosso Senhor servido levantar este castigo, se tornaram 

a fazer em o Convento de Lisboa como antes se costumava.” Foi o que 

aconteceu no ano de mil seiscentos e quatro nele elegeram: 

11º) 1604, Frei Lourenço da Piedade, eleito em capítulo geral no Convento de  

Santo António de Lisboa;  

12º) 1607, Frei Brás de São Jerónimo, eleito em Capítulo Geral no Convento 

Santo António de Lisboa. 

     No seu tempo fez-se uma enfermaria no Hospital de Viana para assistência 

de todos os religiosos das casas de Entre-Douro e Minho (como passados 

alguns anos se fez convento junto da dita vila alargaram os religiosos a 

enfermaria); 

 

13º) 1610, Frei Gaspar da Carnota (sobrinho de Frei Marcos de Lisboa), eleito 

em capítulo no Convento Santo António de Lisboa; 

14º) 1614, Frei Francisco de Mártires, eleito em capítulo no Convento Santo 

António de Lisboa; 

15º) 1617, Frei Leonardo de Jesus, “que por sua muita religião tinha sido duas 

vezes Custódio do Brasil”. 

16º) 1619, Frei Gaspar da Conceição 54; 

17º)  [?] Frei Luís de Jesus; 

18º) 1626, Frei Francisco do Rosário; 

19º) 1629, Frei Francisco de Lisboa (eleito Custódio do Brasil mas não seguiu 

para cumprir o mandato); 

20º) 1633, Frei Manuel de Santa Catarina, foi natural do Brasil, filho da nossa 

custódia, e se a nossa província deu tantos prelados à nossa custódia como 

filha, ela se pode gloriar de lhe dar um tão grande sujeito para prelado. 

21º) 1636, Frei António da Natividade; 

22º) 1639, Frei Francisco de Lisboa; 

                                            
54

 Quando não assinado o capítulo geral, é porque se realizou em Lisboa. 
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23º) 1641, Frei Bernardo de Mártires (ex-Lente de Teologia no Colégio de 

Coimbra. Aí se recolheu depois do Provincialato onde morreu); 

24º) 1645, Frei Manuel da Purificação; 

25º) [?], Frei Bento de São Jorge, lente de Teologia, e religioso de toda a 

satisfação, que foi eleito Bispo de São Tomé, mas como os contrários do Pe. 

Frei Martinho não estavam ainda sossegados recorreram a Roma, e o 

obrigaram a ele fazer o mesmo caminho, de onde veio absolto do ofício, e os 

capítulos que tinha feito dados por nulos. 

     [“Frei Martinho do Rosário religioso Arrábido de todas as Províncias de 

Portugal. Porém, é certo que Nullus Propheta acceptus est in patria sua, foi tão 

grande o assombro que causou em todas as províncias que determinaram de o 

não aceitar, para o que se valeram de El Rei, e mandando ele fazer uma junta 

de homens letrados, ele se resolveu, que posto o que o padre geral era 

falecido, nem por isso expirava a jurisdição do Pe. Frei Martinho, porquanto 

tinha tomado posse, e seus visitadores visitado a maior parte das Províncias”]; 

26º) [?] Frei Diogo Penalva. Faleceu passado um ano do seu Provincialato.  

     “Tomou os selos da Província como padre mais antigo o Irmão Frei 

Bernardo dos Mártires (no original “Berardo”), fez eleição de vigário Provincial e 

elegeu o Irmão Frei Gabriel do Espírito Santo, Definidor que então era da 

Província. Como se chegou o tempo de fazer congregação admitiu o vigário 

Provincial por presidente dela ao Padre César contra um breve que a província 

tem, de que não possa exercitar jurisdição nela religioso algum Observante, 

salvo for geral ou Comissário Geral, o que ele lhe pagou tão mal que fez a 

congregação contra a vontade do vigário Provincial, mas não querendo estar 

por ela, apelou a Roma, e fez outra, em que presidiu, e compondo as coisas da 

província partiu para Roma para defender a congregação, que deixava feita, 

mas não chegou a alcançar o que desejava, porque naufragou, e se afogou 

com seu companheiro. 

27º) [?], Frei Simão da Natividade. 

      (…) depois de o Provincial governar a Província pouco mais de um ano e 

meio chegou a sentença de apelação do vigário Provincial Frei Gabriel, e se 

deu a sua congregação por nula, e a do Padre César por boa. E como a 

congregação se deu por nula, também este capítulo ficou nulo. Com a 

sobredita sentença mandou o Papa um breve a um inquisidor chamado 

Francisco Cardoso de Torneio para que repusesse os prelados que o Padre 

César elegera na sua congregação, e os convocasse para novo capítulo. 
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     Com o breve do Pontífice o sobredito inquisidor convocou os vogais, e por o 

dia do capítulo para outro de Agosto de mil e seiscentos e cinquenta e quatro 

em Santo António de Lisboa, no qual ele presidiu, e foi eleito segunda vez em 

Provincial o Irmão Frei Simão da Natividade, natural de Alenquer (…); 

28º) [?] Tornou o Irmão Frei Simão da Natividade a restituir a este Convento 55 

a posse que de antes tinha de se celebrarem nele os capítulos por um breve do 

Papa, e fazendo o seu capítulo saiu o vigésimo oitavo Provincial o Irmão Frei 

Luís de São Francisco, natural de Vila de Punhete 56 ; 

29º) [?], Frei Paulo de Santa Catarina, Capítulo Geral da Castanheira, Natural 

do Brasil; 

30º) [?], Frei Miguel de Jesus, Natural de Peniche, Convento da Castanheira. 

(…) foi feito visitador da Província da Piedade quando andavam para se dividir 

os da Beira dos do Alentejo, no qual negócio padeceu alguns trabalhos (…). 

Faleceu no Colégio de Coimbra; 

31º) (…) Em virtude do dito breve se foram continuando os capítulos neste 

convento de Santo António da Castanheira. Eleito Frei António de Santa Maria, 

natural de Britiande, lugar perto de Lamego, e foi o trigésimo primo Provincial 

depois de acabar o seu governo, o elegeram Bispo do Maranhão, que antes de 

tomar posse o fizeram Bispo deão da capela real, e passados alguns anos o 

promoveram ao Bispado de Miranda (…). Aí faleceu. O capítulo em que foi 

eleito realizou-se em Lisboa por ter adoecido o visitador que era presidente; 

32º) [?], Frei Gaspar de Santo António, natural de Viseu; 

33º) [?], Frei Manuel de São Bernardino, natural de Viana; 

34º [?], Frei Manuel de Santo Atanásio, natural de Santa Comba Dão; 

35º) [?], Frei António das Neves, Sobrinho de Frei Luís de S. Francisco, antigo 

Provincial, natural de Punhete; 

36º) [?], Frei Luís de São José; 

37º [?], Frei João da Salvação, natural de Peniche; 

38º) 1691, Frei João da Purificação, natural de Coimbra; 

39º) 1694, Frei Manuel do Nascimento, (…) natural de Turcifal, termo da Vila 

de Torres Vedras). Tinha sido noviço no Convento de Santo António da 

Castanheira, várias vezes guardião.  

     Em o de comissário do Maranhão se portou com grande cuidado; no de 

custódio da província com igual agrado; e no de Provincial pela sua muita 
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 O autor do documento era do Convento de Santo António da Castanheira 
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 Actual vila de Constância, Distrito de Santarém. 
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inteireza, grande zelo, e conhecido préstimo, a Majestade de El Rei D. Pedro 

Segundo o nomeou Bispo do Grão-Pará em o Estado do Maranhão com a 

prerrogativa de ser o primeiro que para este bispado se elegeu; 

40º) 1697, Frei Miguel de Santa Maria, natural de Lisboa 57. 

     [Realizaram-se] muitas obras em conventos durante o seu Provincialato: 

Convento de Santo António do Pinheiro; Convento de Santo António de 

Lamego, onde mandou fazer a igreja, paga por D. Frei Luís da Silva, Arcebispo 

de Évora, religioso da Santíssima Trindade, antigo Bispo de Lamego, da 

Guarda e primeiro pontifical da Capela Real (…) a que chamam vulgarmente 

bispo cortesão (…). Custo da obra: 6000 cruzados. 

     Obras no Hospício Convalescença Santo António da Sertã, por oferta de 

João Leitão que lhes deu a Quinta de Cernache do Bom Jardim. Fizeram 

dormitório em 6 celas (…). 

     Teve a fortuna de que no seu tempo o Rei de Maquines desse liberdade em 

dia da Nossa Senhora da Conceição a dois religiosos, que vindo do Maranhão 

foram captivos, e eram seus escravos havia onze anos sem esperança alguma 

de resgate por mais diligências que se tenha feito. 

     O Infante D. António filho de El Rei D. Pedro II e da Rainha D. Maria Sofia 

sendo da idade de seis anos por determinação da Rainha sua mãe vestiu o 

hábito de N. Pe. São Francisco por mão do Provincial [Frei Miguel de Santa 

Maria] assistindo-lhe os padres mais qualificados da província com as bênçãos 

e mais cerimónias com que também ela assistiu com a maior devoção, e o 

melhor da corte com igual aplauso, e com o mesmo aplauso, e devoção o levou 

a oferecer a Santo António em o seu dia ao Convento de Santo António de 

Lisboa, assim vestido com o seu hábito, e com ele ande de presente entre os 

lutos da corte pela morte da rainha sua mãe; 

41º)  [?], Frei João de Santo Tomás, muitas obras em Tancos, Convalescença, 

Benfica, Hospício de Cernache, Lamego; 

42º) 1674, Frei Manuel da Glória 

     (…) foi a capítulo geral em Roma, de onde trouxe muitas relíquias, que 

colocou em muitos conventos (…)” 

                                            
57

 No seu tempo consta a menção ao cargo de Comissário Geral da «Família e Índias», 

exercido por Frei António de Cardona. 
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     “estimado da Senhora D. Catarina Rainha da Grão Bretanha que então 

assistia no seu Palácio da Bemposta perto do nosso Convento de Santo 

António de Lisboa”; 

43º) 1706, Frei Manuel do Salvador, serviu a província no Estado do Maranhão 

com o cargo de Comissário Provincial, por isso definidor, (…) não lhe faltando 

os cuidados de guardião, porque não só o foi deste convento, mas também do 

de Lisboa, e depois Provincial. Faleceu aos 12 de Abril, sem que lograsse os 

seus treze de dignidade, sem dúvida não quis Deus visse dividida em duas 

províncias, a que até então era uma só, porque neste mesmo ano, e dia treze 

de Fevereiro, em que ele foi eleito em este Convento de Santo António da 

Castanheira se celebrou também capítulo em o de Viana do Minho, em que foi 

eleito por Provincial o Irmão Frei Ambrósio de Santo Augusto natural da dita 

Vila de Viana, pregador muito engraçado, tinha sido custódio de toda a 

Província, e agora o é da sua novamente com o título da Conceição erigida por 

breves apostólicos, e desta sorte se dividiu a província; 

44º) [?], Vigário Provincial Frei António de São Luís, eleito em mesa definitória 

por morte – 1706 – de Frei Manuel do Salvador. 

     (…) Neste tempo do governo de Irmão Vigário Provincial Frei António de 

São Luís se dourou a tribuna da capela-mor de Santo António de Lisboa e 

tomou o padroado do convento o ilustre Senado de Lisboa mandando pôr suas 

arcuas no arco da portada da igreja. 

     Começou a fundação do Convento de Pombal, também veio a Rainha de 

Portugal para esposa de El Rei D. João Quinto. 

     Fez a Província da Conceição, Colégio de Coimbra. 

45º)  [?] (c. 1706 ou 1707), Frei Francisco da Rosa, ex Guardião do Convento 

da Pedreira. 

 
 

DOCUMENTO Nº 148 

1707, Fevereiro, 22, Aldeia de Jesus (Grão-Pará) – Carta de Frei José da 

Anunciação para o Comissário Geral de Santo António no Grão-Pará, Frei 

João de São Diogo sobre descimentos de índios. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 6. 

 

Jesus Maria José 

Caríssimo Irmão Comissário, 
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Que Vossa Caridade logre saúde perfeita, e que Deus lha aumente e conserve 

para lhe fazer muitos serviços, e lhe implorar por nós, o estimarei infinito. 

Da que o Senhor me faz menção é melhor da que lhe mereço, e dela pode 

Vossa Caridade dispor o que for de seu serviço. Recebi uma de Vossa 

Caridade os dias passados com 12 varas de pano para os índios que vieram de 

novo, as quais lhe entreguei logo, e me pediram também machados, e eu 

desculpando a Vossa Caridade que lhes não mandava por não ser já tempo de 

roçar. 

Vai o Vital Urucuíre a pedir licença para ir a buscar gente à sua terra 

juntamente com uns índios de Moribira, a que vai pedir canoa e dizem os 

Irmãos Confessor Frei António e Frei Manuel que não convém a que ele vá 

com essa gente pelas dúvidas que se ofereceram há tempos com os padres da 

Companhia acerca dos Maruanús que descem virem para aqui ou para 

Moribira, Vossa Caridade o tire disso, ou que irá em outro tempo por agora ser 

inverno, etc. 

Os índios que vão com ele levam algumas galinhas para resgates, e lá os 

mando para o convento se forem lá necessárias lhas tomem antes que 

cheguem aos brancos com elas. 

Aqui me deram por notícia que o Irmão confessor Frei João de Santo Atanásio, 

suposto ele me não escreveu, que mandara ir o algodão para o Caiá para se lá 

ficar com mais brevidade à roda, e me não tinha vindo à mão ainda. 

Fico para servir a Vossa Caridade, o queira Deus muitos anos. Aldeia de 

Jesus, 22 de Fevereiro de 707 anos. Servo e Irmão indigno de Vossa Caridade 

(a) Frei José da Anunciação 

Ao Mui Caríssimo Frei João de S. Diogo Lente de Artes, de Teologia e 

Comissário guarde Deus muitos anos. Em o nosso Convento de Santo António 

do Pará. 

 

 

DOCUMENTO Nº 149 

1707, Maio, 19, Belém – Resolução da Junta das Missões sobre a divisão 

das missões no Estado do Grão-Pará e Maranhão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. nº 41 58. 
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 O manuscrito original contém, na parte final, um desenho com o mapa com a divisão das 

missões na Ilha Grande de Joanes a apresentar à Junta. Este desenho, tal como o que se 
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(nota no verso: Provisão das Missões do Maranhão, ano 1706. Há cópia da certidão, 

que se obrou na Divisão das Missões, passada pelo Secretário de Estado do Pará a 

requerimento do Padre Frei João de São Diogo, comissário) 59. 

     Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1707, aos 12 dias do 

mês de Maio em esta cidade de Belém do Grão-Pará, em casa de mim 

secretário de Estado abaixo escrito e nomeado, me fez presente o Reverendo 

Padre Comissário de Santo António Frei João de S. Diogo uma petição de teor 

seguinte: diz Frei João de S. Diogo, Comissário de Santo António, que vista a 

nova ordem com que Sua Majestade mandou dividir as missões de sua 

administração neste Estado do Maranhão, pela Junta das Missões do mesmo 

Estado, aonde foram apresentados diversos papéis e requerimentos por parte 

da Província de Santo António de Lisboa, quanto por parte da nova Província 

da Conceição da Beira. E á vista de tudo isto, resolveu a dita Junta das 

Missões deste Estado, que a Província de Santo António assistisse com seus 

missionários nas missões de Joanes, S. José, Bom Jesus, Urubuquara e Parú. 

E a nova Província assistisse com seus missionários nas missões da 

Conceição dos Aruãs, do Caiá, do Carajó, do Marajó e do Tuaré, na qual 

resolução apelou a Província de Santo António desta Junta das Missões para a 

Junta das Missões em o Reino de Portugal, aonde quer requerer a Sua 

Majestade, pelo que pede a Vossa Senhoria Senhor Governador e Capitão 

Geral lhe mande dar autêntico treslado de todos os papéis e requerimentos 

apresentados na dita Junta. E Rogo Mercê. A qual petição tinha o seguinte 

despacho: O secretário de Estado passe o treslado de todos os papéis que o 

suplicante requer. Belém 10 de Maio de 1707. Costa. Em virtude do qual 

sobredito despacho do Capitão Geral deste Estado do Maranhão Cristovão da 

Costa Freire certifico eu, Secretário de Estado abaixo assinado e nomeado, 

que aos nove deste mês convocada junta pelo sobredito Capitão-Geral que a 

todos propôs o seguinte: carta de Sua Majestade para a divisão das aldeias ou 

                                                                                                                                
reproduz na cópia manuscrita mandada fazer pelo Comissário Frei João de São Diogo, vem 

reproduzido neste Elenco Documental. 

59
 Existe no mesmo fundo documental da Ordem dos Frades Menores, Província de Santo 

António, Província, Maço 18, que se encontra em anexo, uma cópia do mesmo manuscrito, e 

que inclui também uma versão desenhada, com variantes, do Mapa das Missões na Ilha 

Grande de Joanes, e que tem no verso a seguinte anotação: : A cópia da Resolução das 

Missões  apresenta muitas erratas na escrita porque lhe faltam algumas palavras. 1708 – 12 –  

de Maio).  
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missões da Província de Santo António. Cujo teor da dita carta é o seguinte: 

Junta das Missões do Estado do Maranhão Eu El Rei vos envio muito saudar. 

Por parte dos religiosos Capuchos da Província Santo António deste Reino, se 

me representou pela Junta das Missões que a dita sua Província se tinha 

dividido em duas: uma com o nome de Santo António, que se diz dos religiosos 

de Lisboa e outra com invocação que novamente tomou de Nossa Senhora da 

Conceição dos Religiosos da Beira, pedindo-me uns e outros que à 

semelhança com que foram divididos na ordem dos conventos o fossem 

também na divisão das aldeias das missões, e mandado considerar esta 

matéria com a atenção necessária, fui servido resolver, se fizesse a dita divisão 

das aldeias que estes religiosos tinham a seu cargo, e que fosse feita por essa 

junta como melhor lhe parecesse, de que vos aviso, para que assim o tenhais 

entendido, recomendando-vos muito, façais esta divisão com tal igualdade que 

assim uma como outra província participem do cómodo e disconveniência que 

pode haver nas ditas aldeias, tanto o respeito dos sítios como das mais 

utilidades. Escrita em Lisboa a 6 de Setembro de 1706. Rei. Para a Junta das 

Missões do Estado do Maranhão.  

     E logo em a mesma junta, pelo Comissário de Santo António, Frei João de 

S. Diogo, foi requerido que, ainda que assim como no Reino de Portugal 

chegando o breve pontifício desta divisão, contudo se esperou que o Provincial 

Frei Manuel da Glória acabasse o seu triénio, assim também nesta Custódia de 

Santo António no Estado do Maranhão se podia esperar que se acabasse o 

triénio da sua prelazia económicamente eleita mas, contudo, para consolação 

de muitos, queria que se fizesse, para o que apresentou uma petição do teor 

seguinte: 

      Senhor, a Vossa Majestade que Deus guarde, propõe nesta Junta das 

Missões do Estado do Maranhão, o Comissário de Santo António, 

canonicamente eleito em capítulo intermédio por toda a Província antes de 

dividida, que estando ao presente no Reino de Portugal dividida a sua 

Província por autoridade apostólica, erigindo a nova Província da Conceição da 

Beira e Minho, decretando Sua Santidade que neste Estado do Maranhão se 

conserve na Província de Santo António o Convento de Santo António do Pará 

com a metade das missões existentes e à nova Província da Conceição se dê 

o Convento de Santo António do Maranhão com a outra metade das missões. 

E como Vossa Majestade ordena, que nesta Junta das Missões se faça ao 

presente a divisão das que hão-de ser administradas pelos religiosos de uma e 
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de outra Província, para que daqui por diante, sem confusão alguma, melhor se 

conheça nos missionários o zêlo da propagação da santa fé católica em os 

índios. Pede com toda a humildade a Vossa Majestade que atendendo á 

possibilidade, detrimento e capacidade dos religiosos de uma e outra Província 

e também atendendo ao proporcionado número, distância, disposição, sítio e 

capacidade das tais missões e índios delas, seja servido distribuí-las com a 

mais ajustada igualdade que fôr possivel, de sorte que cada uma das duas 

ditas províncias, sem maior prejuízo que a outra possa satisfazer e assistir e 

administrar as que lhe forem encomendadas. Frei João de S. Diogo Comissário 

de Santo António. 

     E logo pelo Padre Guardião de Santo António do Maranhão e prelado 

superior da nossa Província de Nossa Senhora da Conceição neste Estado, 

acerca da divisão das missões, porquanto a divisão das Província de Santo 

António e de Nossa Senhora da Conceição está feita no Reino com prelados 

distintos de uma e outra Província, com autoridade pontifícia e ainda quanto 

aos conventos deste Estado, com distintos prelados, que actualmente estão 

governando cada uns os seus súbditos, assim nos conventos como nas 

missões, como é bem notório se prova, que não é necessária a divisão das 

missões, para conhecer o prelado superior da Província da Conceição tão 

distante da Província de Santo António como é de qualquer outra Província ou 

religião que há neste Estado, e como dividir o principal se siga dividir o 

acessório e este siga a natureza do principal como é título expresso do direito 

acessorium segir nam prialis, segue-se agora a divisão das missões que Sua 

Santidade por breve do ano da 1705  manda se faça com toda a igualdade e 

Sua Majestade que Deus guarde ordena, haja a mesma, a qual nós queriamos 

se fizesse intra claustra como consta aos maiores sujeitos desta terra, e como 

devia ser entre religiosos reformados por não dar escândalo, que pela nossa 

parte não deixou de se conseguir. E havendo-se pois de fazer a tal divisão, 

para ser com toda a igualdade e necessidade e rectidão devo advertir, 

     1º : Que a divisão que se fez no Reino por razões mui injustificadas, e a 

desigualdade que havia na repartição das missões, deu Sua Majestade que 

Deus guarde, por nula, e como assim manda que se faça cá, supondo que só 

neste Estado pelo mais próximo (  ) muito qual das missões se pode ter, se fará 

com toda a igualdade, pelo que se não deve falar na dita divisão feita no Reino 

e muito menos segui-la.  
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     2º : Se deve advertir que a divisão não é dos sertões, nem do que se pode 

fazer, senão do que será feito, que são as missões que actualmente existem, 

segundo o maior ou menor número da gente de que constarem e não só do 

número das missões e estes segundo o seu número entrometidas umas com 

outras, grandes com pequenas. E a razão de tudo isto é evidente, porque se 

em todas até agora se tem sido o trabalho igual, devem também igualmente ser 

repartidas as missões segundo a quantidade delas e o número da gente, sem 

excesso algum que prejudique a algumas das partes. E quando houvesse de 

haver algum excesso ou melhoria de missões o devia ter a Província da 

Conceição, assim pela distância e discómodo em que fica o Convento do 

Maranhão, de onde é preciso virem os prelados a este Pará, à visita e tornarem 

para lá, como também, porque havendo de haver respeito a mais algum 

trabalho que de algumas das partes se pudesse alegar foram os religiosos da 

Província da Conceição, assim prelados são da Província da Conceição como 

súbditos, os que mais têm trabalhado, assim no aumento das missões que já 

estavam feitas, como em acrescentar outras novas, o que ainda actualmente 

se está vendo, que sendo os missionários que assistem nas missões, por todos 

os mais deles são da Província da Conceição. 

     3º Quanto aos sertões, dizemos, segundo o genuíno sentir dos religiosos de 

maior suposição, que devem ficar como até agora, comuns para uns e outros, 

para que possam descer gentio. Assim, para as missões que já temos, como 

para fazer outras novas como Sua Majestade que Deus guarde tanto 

encomenda, e desta sorte andaram uns e outros em igual competência, a qual 

mais descerá para as suas aldeias só com esta restrição se precederá no 

descimento aquele missionário que primeiro tiver, ou por si ou por outrém, 

praticado algum gentio, constando assim claramente que a dividirem-se os 

Aruãs é coisa muito justificada e necessária por muitas razões.  

     1º: Porque esta foi a total razão porque Sua Majestade que Deus guarde, 

deu por nula a divisão que no Reino se fez, a requerimento dos nossos 

procuradores e agora dará esta se assim se fizer, o que se não presume nem é 

justo. 

     2º : Porque como as missões dos Aruãs são mais populosas, e têm umas 

delas só, mais gente que as três que do Joanes para cima se seguem, que são 

as que na divisão feita no Reino nos davam, segue-se que, segundo a boa 

ordem e justiça, se devem pôr umas com as outras, porque se há-de partir a 

dívida e gastos que se têm feito com os Aruãs, razão é que se partam os 
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mesmos Aruãs entre ambas as Províncias e se ainda o que houver de alfaias 

comuns em alguma missão, quando esta fique nalguma  das partes, se há-de 

repartir com a outra igualmente logo também tudo o mais . 

     Nem obsta o dizer-se que haverá dissensões entre uns e outros 

missionários . 1º: porque estas não são presumíveis entre religiosos e súbditos, 

e no caso que se as houvera, se podiam remediar com muita facilidade com a 

prudência dos prelados e isto, in supositione que as havia, porque até agora as 

não houve. 2º: porque as poderá haver no descimento do gentio novo, em 

querê-los uns e outros para as suas missões. Porém, ficando livre aos 

missionários os sertões, para descerem todos os que puderem para as suas 

aldeias, indiferentemente. Segue-se, levá-los para elas, o que primeiro os 

praticar como fica dito, por donde se livram todas as dissensões que se 

presume haverá, e muito menos obsta a razão que dão, em dizer que tirando 

aos Aruãs os missionários de Santo António estranharam os índios a 

diversidade de missionários porque esta razão dicit onum et suponit aliud 

supoem que os missionários de Santo António são os que lá assistem, o que 

assim era quando todos éramos da Província de Santo António, mas é falsa. 

Porque os missionários que lá assistem e assistiram até agora e estão para 

assistir todos são da Província da Conceição, como é claro o Senhor Frei João 

de Santo Atanásio, religioso de tão grande suposição, assim cá como no Reino 

por ser feita com toda a rectidão e justiça, como se deve presumir por ser 

religioso de tão grande virtude e letras e ter tanta experiência das mesmas 

missões e juntamente por não estar ainda declarado por uma ou outra 

Província, assim como ele opõe e isto individuar com evidentes e forçosas 

razões, as missões que a cada uma das Províncias convêm cuja divisão tem o 

Senhor Geral na sua mão. E quando (  ) da Província de Santo António que o 

não queira, digo que visto estarem as missões para se partirem a qual uma e 

outra Província sem direito igual, sem precedência que divida, ele e eu 

escolherei: ou dividirei eu e escolherá ele, visto lhe não acomodar a divisão 

feita pelo senhor confessor Frei João de Santo Atanásio. Nem sei eu que se 

possa dar mais ajustado para a rectidão do caso presente e quem desta possa 

fugir sem incorrer na censura de muito apaixonado ou de muito teimoso. Pois 

diz que aos religiosos da Província de Santo António não compete o dividir, 

porque nunca procuraram a tal divisão. Ao que respondo que se a não, 

aceitaram-na e foram total causa de se ela procurar (   )  que quem é causa da 

causa é causa do efeito, como é  (  ) da filosofia (  ) logo bem podiam eles 



 531 

dividir com tal igualdade, que pudessemos escolher sem de uma e de outra 

parte haver queixa; que quando dividir e escolher (como eles querem) não é 

direito nem razão e justiça. Visto pois não quererem (se é que não quiserem) a 

divisão do dito religioso tão qualificado e desinteressado, digo que tirando a 

missão do Camatã, a qual não deve entrar nesta repartição, pois a pode dar o 

donatário a quem quiser, ficam dez, sete na Ilha Grande e três no Rio das 

Amazonas e assim com os olhos postos em Deus se deve dividir para ser com 

igualdade. Desta sorte Nossa Senhora da Conceição dos Aruãs, Caiá, Carajó, 

Urubucoara e Parú a uma parte, e à outra,  S. José do Jesus dos Aruãs, 

Joanes, Marajó e Tuaré à outra. Escolha quais quiser, que só desta sorte se 

pode fazer esta divisão com igualdade e justiça como Sua Majestade, que 

Deus guarde manda e Sua Santidade no breve nos encomenda. Não admitindo 

tão bom parecer como o do dito Padre já referido, em que concorrem as partes 

para se seguir e mais fora daqui será mais confusão que divisão, pendenciar 

que acomodar. E assim peço com as lágrimas mais sentidas do coração mais 

magoado a Vossa Senhoria e mais ministros da Junta, ponham os olhos nestas 

razões para que ambas as majestades fiquem satisfeitas, e sabe Deus quanto 

sinto de que entre nós se não acomodasse tudo como devia ser. Mas sabe o 

mesmo Senhor quanto nisso trabalhei com os olhos no mesmo Deus. 

Resolvam o que fôr mais justo e razão. Frei José de São Francisco guardião e 

Comissário. 

     E logo da mesma maneira o Padre Frei João de Santo Atanásio, estando 

presente em a mesma junta, pessoalmente apresentou por escrito a sua 

proposta de teôr seguinte:  

     A Deus, como por testemunha do muito que me custa o voto consultivo para 

que fui chamado a esta junta sobre a divisão das residências entre as duas 

Províncias de que me não pude livrar e assim sendo instado a dizer o que 

entendo no seguinte negócio. Creio para com Deus, será sem sombras de 

escrúpulos de venialidade que para com os homens pouco importa e nada se 

me dá, seja o meu parecer avaliado. Segundo o humor que no seu afecto 

predominar, mas peço que se advirtam duas coisas, a primeira é que conheço 

suficientemente a gravidade da matéria da divisão e obrigação que tenho de 

propôr, recto e justo, e que se assim o não fizer, fico obrigado à restituição que 

me fôr possivel, retratando-me em tempo hábil que isso possa fazer, como é 

daqui até à partida dos navios, e se o não fizer direi missa sacrilegamente. A 

segunda é a parte a que defende alguma causa é lícito alegar tudo aquilo que 
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convém ao bem de sua justiça o que doutrina comum de todos. E assim o que 

for dirigido à probabilidade do meu parecer, direi com melhor termo que me for 

possível e o menos que puder. Todo o Aquiles desta controvérsia se funda com 

um ponto que é querer-se fazer boa a repartição das residências entre as duas 

Província ajustada na Junta das Missões na Corte, e que as três aldeias dos 

Aruãs se não dividam e fiquem à Província de Santo António, a qual tem por 

primário fundamento, as diferenças que poderão ter, os religiosos de uma e 

outra parte das Províncias, ficando ambas com residências tão próximas, na 

forma que o Irmão Comissário e Mestre Frei João de S. Diogo pondera e fará 

por lhe dar as mais magistrais razões, com que destrua as da opinião contrária, 

cuja probabilidade intrínseca se prova, primeiro porque mandando Sua 

Majestade que Deus guarde, que se faça na repartição das residências com 

toda a igualdade que pede a justiça distributiva, esta se não observa, ficando 

os Aruãs todos à Província de Santo António, pois, duas aldeias, de três que 

eles têm, são mais populosas das três de baixo que ficam pela divisão do 

Reino à Província da Conceição, como se pode saber pelos róis, ou por 

informes de pessoas, fora da Ordem. Logo havendo razão tão grave, encontra-

se a justiça distributiva e por conseguinte a vontade de Sua Majestade bem 

manifesta na carta escrita a esta junta, a cujo, (  ) mandou apurar a verdade, 

dando na revogação da revisão feita na Corte, a tal repartição por suspeita de 

injustiça. Nem obsta dizer-se contra isto, que nas aldeias de cima se refará 

algum gravame que nas aldeias de baixo tiver a Província da Conceição. Ao 

que respondo que muitas melhoras das residências do sertão não (  ) a um 

dano grave feito na divisão das aldeias de baixo. Segundo: porque a serviço de 

ambas as majestades convém muito trabalharem uma e outra Província no 

descimento e conservação dos Aruãs pois sendo isto tanto e tão repetidas 

vezes recomendado por El Rei a esta junta, e sendo os tais índios tão 

inconstantes e fugitivos, necessita que na lavoura de seara tão bravia, lavrem 

ambas as Províncias que com emolação santa fará cada uma por se avantajar 

mais, cá e no Reino, solicitaram ambas os meios para ir tudo de melhora, pois 

faltando ambas, serão melhor ouvidos os seus requerimentos e os tais índios 

mais bem pastoreados sendo só os missionários da Província da Conceição os 

que lhe sabem a língua, por cuja falta haverá muitos, sendo só os religiosos de 

Santo António seus párocos, demais que ainda para o temporal dispêndio no 

seu baixarem e conservarem melhor cómodo há, tendo parte ambas as 

Províncias, do que uma só. Terceiro : porque se é princípio certo que todo o 
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artíficie ama a sua obra e ainda o mais rústico bárbaro, destes têm grande 

amor à árvore que semeou e ao animalzinho que criou, sendo os Aruãs há 25 

anos assistidos por frades da Província da Conceição, e por sua indústria e 

trabalho se desceram e se aldearam na paragem em que estão, sendo os tais 

religiosos os que suportaram todo (   ) as três, verem-se agora privados sequer 

do ramo de uma das três aldeias que plantaram. Nem obsta o dizer-se que a 

Província de Santo António foi a que fez a tal obra e não a Província da 

Conceição, que há pouco mais de um ano que começou, ao que respondo que 

se a Província de Santo António tem a tal glória, não pode negar a láurea que a 

Província da Conceição tem em que os seus filhos foram a instrumental causa 

do que aquela se gloreia. Quarto porque é doutrina comum dos Doutores com 

o Doutíssimo Molina, que, quando sobre alguma coisa divisível há pleito, não 

havendo posse de nenhuma das partes e dúvida a quem pertença, se divida, 

logo dado e não concedido, que da parte da Província da Conceição não 

houvera mais que  (…)  para a tal divisão e não probabilidade de razões tão 

sólidas do bem comum e da justiça que tem da sua parte, se devia fazer a tal 

divisão das residências dos Aruãs pois esse é o meio mais ajustado para se 

compor a tal alteração.  

     Nem obsta dizer-se que a Província de Santo António pode alegar posse, 

pois ainda dela não está privada, ao que respondo ser isto falso pois é contra 

regalia do padroado real, de que nunca se pode alegar posse e mais quando 

Sua Majestade expressamente manda fazer a divisão das residências, 

segundo justiça distributiva para o que se não pode alegar posse alguma. Logo 

é falsa a tal objecção e, finalmente deixo outros fundamentos por não parecer 

paradoxo e somente digo que o que impugna a tal divisão dos Aruãs e os quer 

todos para si vista de tais razões as quer infirmar com a tenuíssima 

probabilidade de contingência futura para cujo leve dano há muitos remédios 

ao presente.  

     Parece que debaixo da cortiça do seu alegato tem no âmago da sua 

intenção o querer para si tudo o que é bom e não o que é bem, o que talvez 

não será e mais quando o Irmão Guardião e Comissário da Província da 

Conceição com os seus religiosos se oferecem para fazerem a divisão e o 

Irmão Comissário de Santo António fazer a eleição das residências que melhor 

lhe parecerem, meio é este como o que se tomou na eleição de Clemente V 

por se evitarem as controvérsias entre os cardeais, por serem a metade deles 

italianos e a outra metade franceses. 
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     Quanto à razão da Província de Santo António em não querer se dividam os 

Aruãs, por receio de algumas controvérsias entre os missionários de uma e 

outra Província, digo que isso é mostrar temor donde não há porque temer, 

pois fazendo-se lista da gente das três aldeias com termo de ambos os 

prelados, existindo na forma em que estão, para que se não passe gente de 

uma parte para a outra, e quando nisto haja algum incidente está o senhor 

Geral e seus sucessores para resover a questão e dar justiça à parte que a 

tiver. Quanto ao dizer-se, que querendo-se alguns índios devidamente castigar, 

se irão da sua aldeia para a da outra Província, digo que se aponte algum caso 

em que isto tenha sucedido, que eu alegarei muitos e mais muitos casos em 

que se um castigado Aruã sem se ter visto a tal mudança, salvo é para as suas 

terras. Pois o que não tem até agora sucedido, não se há-de alegar a tal 

contingência para se impugnar a opinião da tal divisão tão justa. Pois se a 

Província da Conceição, sendo rogada, voluntáriamente trocou este Convento 

do Pará pelo do Maranhão, não desconfiando da Província de Santo António, 

que faltasse com a religiosidade, caridade a cura dos seus missionários 

doentes, também poderá o Irmão Comissário fazer mais confiança dos 

missionários da Conceição em se haverem nas residências para o dos Santo 

António, com maior do que havia quando todos estavam unidos como filhos de 

um mesmo pai, e quando não houvera para isso muitas razões, bastarem o 

virem enfermos bater à porta de quem não lha quererá abrir ou fazê-lo de tal 

sorte que se lhe não queira entrar em casa.  

     Este é o meu parecer, que por tal não merece nada. Frei João de Santo 

Atanásio missionário da Província de Santo António, e logo, consequentemente 

o sobredito Comissário de Santo António disse no mesmo acto da junta que a 

Província de Santo António oferecia por escrito o seguinte requerimento que 

apresentou do teor seguinte: “diz a Província de Santo António, que tendo 

muitos dos seus religiosos filhos das partes da Beira e Minho, procurado há 

anos divisão desta Província, não só nos capítulos provinciais e geral, mas 

também na Cúria Romana, que retardando-se esta concessão por diversos 

fundamentos, especialmente pela inegualidade numérica de serem muitos mais 

os religiosos das partes da Beira e Minho, do que os das partes de Lisboa. 

Contudo, sem estar ainda satisfeita esta igualdade impetraram os ditos 

religiosos esta concessão da sagrada congregação a 18 de Abril de 1704, a 

qual aprovou Sua Santidade a 24 de Abril de 1705, de maneira que se 

dividissem com igualdade os 26 Conventos que havia no Reino de Portugal e 
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os dois neste Estado do Maranhão com a metade das missões pela mesma 

Província. E como em Portugal já estejam as duas Província separadas de tal 

maneira que a nova Província da Conceição possui 14 Conventos todos sadios 

e abundantes, possuindo a Província de Santo António em Portugal só 12 

Conventos dos quais três são muito doentios e muito necessitados. E neste 

Estado do Maranhão possui a nova Província da Conceição o Convento de São 

Luís do Maranhão mais sadio, maior, mais reedificado e mais abundante de 

victu. 

     Habitando a Província de Santo António nesta cidade do Grão-Pará um 

conventinho mais pequeno, menos estável e menos provido de sustento, 

ordenando agora Vossa Majestade que, visto lhe pedirem uns e outros 

religiosos de uma e outra Província e que à semelhança com que foram 

divididos na ordem dos Conventos, fossem também divididos nas aldeias das 

missões que administravam, e foi Vossa Majestade servido resolver que assim 

se dividissem nesta Junta das Missões, com toda igualdade que uma e outra 

Província participe do como (sic) e disconveniência, pelo que, devendo-se 

considerar esta divisão com a atenção necessária, a respeito da tal 

semelhança, igualdade e participação de comodo e disconveniência em uma e 

em outra Província para que a Província de Santo António neste Estado se não 

veja finalmente mais agravada, com todos os discomodos com que já na 

distribuição dos Conventos se acha tão oprimida, antes em recompensação 

destes manifestos detrimentos, benignamente insinua Vossa Majestade que 

quer seja a Província de Santo António na distribuição das missões com toda a 

igualdade possível bem acomodada e é muito de advertir que Vossa 

Majestade, manifestamente resolva seja esta divisão das aldeias feita por esta 

Junta e não por alguma das duas Províncias, pelo que esta Junta e não 

outrém, deve fazer esta divisão se for possível, melhor do que já esta divisão 

foi feita na Junta das Missões em o Reino de Portugal, de que se fez termo 

assinado por todos os deputados quando resolveram que a Província de Santo 

António assistisse com seus missionários na missão do Joanes nas três 

missões dos Aruãs e na missão do Tuaré, ficando todas as outras seis missões 

do Caiá, Carajó, Marajó, Camutá, Urubuquara e Parú à nova Província da 

Conceição, dando-se desta maneira suficientemente sinalado distrito a uma e 

outra Província sem, se dividirem as missões dos Aruãs e sem missão alguma 

de Santo António ficar entre as missões da Conceição e sem missão alguma 

da Conceição ficar entre as missões de Santo António, por se formar linha 
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imaginária, finalizada de uma parte entre o Joanes e o Caiá e de outra parte 

entre o Tuaré e Parú.  

     Porém, como esta divisão ainda não seja totalmente assemelhada à divisão 

dos conventos, nem seja ainda com toda a igualdade no comodo e 

disconveniência que Vossa Majestade quer haja em uma e outra Província, 

porque nesta divisão se acha desigualdade de que a Província de Santo 

António, que no Reino habita os três doentios conventos da Sertão Tancos e 

Pinheiro, se mandava habitasse também neste Estado em a doentia missão do 

Tuaré, ficando a nova Província da Conceição, cujos Conventos no Reino e 

neste Estado todos são muito sadios, só com as doentias missões do Parú, 

manifestando-se claramente a desigualdade que vai em habitar a Província de 

Santo António quatro sítios doentios, quando a Província da Conceição 

habitasse um só sítio doentio no Parú, sobre serem os religiosos de Santo 

António das partes de Lisboa menos robustas que os religiosos da Conceição 

das partes da Beira e Minho. 

     À vista do que tudo isto, se deixa clarissimamente ver com toda a evidência 

quão desordenadíssima é a divisão ou confusão que agora oferece a Província 

da Conceição, quando diz que uma Província administre a missão da 

Conceição no Igarapé dos Aruãs, a missão do Caiá, a missão do Carajó, a 

missão de Urubuquara e a missão do Parú. E a outra Província administre a 

missão do Carajó, a missão de Urubuquara e a missão do Parú. E a outra 

Província administre a missão de S. José, a missão do Bom Jesus nos Aruãs, a 

missão do Joanes, a missão do Marajó e a missão do Tuaré, ficando desta 

maneira o Joanes de uma Província, entre a Conceição e o Caiá, de outra 

Província. A missão da Conceição de uma Província entre S. José e o Joanes 

de outra Província. O Caiá e o Carajó de uma Província entre o Joanes e o 

Marajó de outra Província. 

     E dividindo-se assim os Aruãs, mostra-se agora por partes, ser esta divisão 

desordenadíssima  

     1º Porque quando Vossa Majestade resolve que esta divisão das missões 

seja feita por esta Junta semearia desordem se manifesta em quem quer tomar 

para si, este ofício da junta. 

     2º Porque sendo impossível nesta divisão haver total igualdade aritmética, 

quando querendo-se esta aqui observar, assim nas qualidades, 

temperamentos, cómodos ou discomodos dos sítios, como também no número 

das missões e no número dos índios, ficará esta divisão não sendo divisão mas 
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confusão ou mistura, achando-se os missionários e índios de uma Província 

avizinhados de uma e outra parte próxima, entre os missionários e índios de 

outra Província que contra a vontade de Deus se não finalizarem dissenssões 

como Sua Santidade intente se finalizem. Menos origem de dissenssões 

haveria, em que no Reino a Província da Conceição se desse um ou dois dos 

doentios conventos e contudo, para que até na divisão dos conventos, 

houvesse especiais distritos mandou Sua Santidade dar todos os três doentios 

conventos a uma Província, assinando a cada uma seus distintos termos e 

distritos como se pode bem ver no autêntico treslado do breve pontifício. 

     3º Porque se ainda não há um ano que os missionários assistentes nos 

Aruãs se queixavam de que os índios se lhe passavam de uma missão para 

outra, estando tudo na tutela da mesma Província, se receia seja pior daqui por 

diante, sendo misturadas as missões dos Aruãs em ambas as Províncias 

quando é certo que, desta maneira serão menos moderadas as dissenssões 

nos índios, e talvez que nos mesmos missionários, cujas direcções de diversos 

prelados nunca poderão ser em tudo totalmente uniformes, ocasionando-se 

assim confudirem-se os índios tão pouco racionais na apreensão da melhor 

doutrina. 

     4º Porque ainda que não importa, serem os índios bem doutrinados, tanto 

por uns como por outros missionários de diversas Províncias, e se espera na 

misericórdia de Deus, que cada um satisfaça este grande encargo. Contudo, 

bem considerada a experimentada fugacidade dos índios e a ordinária 

fragilidade humana, se receia muito quando algum índio se vir mortificado 

ainda (  ) nos seus depravados apetites, fugirá logo para outra missão próxima 

de outra Província aonde então não seja por isso talvez mortificado, donde se 

infere que os missionários que evitarem estas fugas, ou hão-de condescender 

demasiadamente aos viciosos apetites dos índios, ou se hão-de achar 

brevemente desamparados de índios, retardando-se assim mais 

lamentavelmente o divino serviço.  

     5º Porque nem bastará para evitar estas desordens, fazerem-se termos e 

estabelecerem-se factos de uma ou outra Província, repor logo os tais índios 

viciosamente fugidos, porque se neste miserável Estado são tão mal 

observadas as justíssimas e firmíssimas leis do Rei do Céu e do Rei da Terra, 

como se poderá esperar observância nos tais termos e nos tais pactos. 

     6º Porque quando Vossa Majestade ordena tão rectamente, que esta junta 

melhore a divisão em que se dava à Província de Santo António o Tuaré 
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doentio, sobre os três Conventos doentios do Reino, dizendo expressamente, 

quer Vossa Majestade que uma e outra Província participe igualmente do 

cómodo e desconveniência. Desordenado parece é dividir para uma Província 

o Tuaré doentio e para outra Província o Parú doentio, pois desta maneira 

sempre a Província de Santo António ficará mais agravada com o quarto sítio 

doentio, tendo todos os seus conventos muito sadios, e isto parece que seria ir 

contra o real decreto que justíssimamente resolve, seja igual a 

desconveniência em cada uma das duas províncias.  

     5ª Seria desordenada ainda a divisão oferecida pela nova Província, porque 

nela se dividem as missões dos Aruãs, coisa que tanto repugna ao serviço de 

Deus como se manifesta no nº 2, 3, 4 e 5 e mais quando sendo bem notório a 

dificuldade que houve em domesticarem-se os Aruãs, e havendo antiga 

tradição que a primeira vez que oa Aruãs viram nas suas terras aos nossos 

religiosos, logo disseram alguns Aruãs aos outros “padres de Santo 

António”sem nunca os terem visto, acomodando-se com suavidade dali por 

diante a viver em paz com os nossos portugueses. E não pode deixar de 

causar admiração verem-se assim hoje reduzidos os bárbaros Aruãs com o 

nome do bem-aventurado Santo António, que parece quer ser sempre diante 

de Deus seu especial intercessor ou protector e por isso desde o princípio de 

sua conversõa sempre foram assistidos por religiosos de Santo António, ainda 

das partes de Lisboa, quais são Frei Agostinho de São Francisco, Frei 

Francisco dos Reis e Frei Manuel da Purificação nos quais nunca se extinguiu 

o estimável espírito de verdadeiros missionários, que neste Estado do 

Maranhão nos principiaram tão heroicamente a ensinar a todos, com virtude e 

letras os veneráveis Frei Cosme de S. Damião, Frei Manuel da Piedade, Frei 

Cristóvão de S. José, Frei Cristóvão de Lisboa, Frei Francisco de Alcântara, e 

outros muitos que sendo das partes de Lisboa, não só fundaram estes nossos 

conventos em este Estado, e estabeleceram muito mais missões das que 

agora habilitamos, mas ainda converteram, catequisaram e sacramentaram, 

inumeráveis índios neste Estado, aonde sobre todos o mais ínclito, Frei 

Cristóvão de Lisboa, por especialíssimas ordens da rectíssima Mesa da 

Consciência, foi para todos estes povos e índios, visitador geral na primeira 

reforma que houve do ordinário em todo este Estado, cujos progressos 

prodigiosos deseja a Província de Santo António intimar nos corações de todos 

quando já agora os pode manifestar autenticados. 
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     8º Nem é justo deixar alguns Aruãs de ser sempre assistidos pelos 

missionários de Santo António, quando é certo que costumado os Aruãs até 

agora virem sempre por todo o ano a esta cidade do Grão-Pará vender suas 

pescarias aos habitadores deste povo, na praia que está junto ao Convento de 

Santo António que sempre os favoreceu, porque se agora os religiosos de 

Santo António, daqui por diante os não puderem favorecer, por serem de 

diversos missionários, que talvez o repugnem, poderão os mesmos Aruãs 

desconfiar e desanimar-se na boa comunicação que vão tendo com todos os 

protugueses.  

     9º E ainda mais porque a todo este povo do Grão-Pará será mais fácil 

cuidar-se dos Aruãs, assistidos pelos religiosos de Santo António, não só 

porque estes têm convento no Pará, mas também porque se nos anos próximo 

passados, quem hoje está na nova Província da Conceição praticava aos 

Aruãs, que a nenhuns brancos servissem se não quisessem, e que ninguém os 

podia obrigar a isto. Pelo contrário, o Comissário Geral que hoje é o de Santo 

António vai moderando nos Aruãs estas dadas práticas, com dizer-lhe 

repetidas vezes que nem ele nem outrem alguém, os obriga a servir os 

brancos, mas que a necessidade dos mesmos Aruãs os obriga a servir os 

honrados brancos seus amigos, que lhes paguem bem e lhe dão o que nós os 

religiosos lhe não podemos dar e eles hão mister.  

     10: Além de que sendo o zelo dos religiosos de Santo António das partes de 

Lisboa, sempre também afortunados para com os Aruãs, Meraunús e Tucujus, 

que se nos anos passados alguns religiosos, hoje filhos da Província da 

Conceição fizeram, alguns descimentos destes índios, sempre isto foi com tão 

notável detrimento e desordem que não só nos mataram lá há poucos anos 

dois religiosos que os íam chamar, e sem bastarem notário, despesas da 

Fazenda Real e outras muito copiosas esmolas, ainda deixaram e estão hoje 

todas as missões empenhadas em três contos de reis.  

     11. E quando no ano passado o Sargento-Mor desta praça foi com uma 

custosa tropa conduzir Aruãs e Meraunús, mandou por outra via (sem ordem 

alguma do Comissário) um missionário que hoje é filho da Província da 

Conceição a um índio chamado Paulo, com um escrito de Padre missionário, 

para que, encontrando a tropa, o deixasse passar, o qual índio em as mesmas 

terras por donde a tropa havia de passar, de tal sorte praticou os Aruãs e 

Meraunús, que afugentados muitos, não pôde a tropa conduzi-los como poderá 
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testificar o mesmo sargento-mor, que magoado trouxe o escrito do tal 

missionário, e o deu ao Capitão-Mor João de Velasco e Molina.  

     12. Mas sendo esta disposição deste missionário da Conceição, que ainda 

está entre os Aruãs tão mal sucedido, por não dizer perniciosa. Pelo contrário 

sucedeu ao Comissário de Santo António Frei João de S. Diogo, o qual indo no 

mês de Maio de 1706, visitar as ditas missões dos Aruãs, destas enviou alguns 

em uma canoa a convocar índios de partes remotas, com tão bom sucesso, 

que despedindo das missões a canoa em Junho, chegou logo no princípio de 

Agosto seguinte, com muitos índios descidos, entre os quais vinha um índio 

chamado Pedro que não havia cinco meses tinha estado por anos morador em 

Caianá e nos deu muito úteis notícias dos franceses. 

     15. Pelo qual bem afortunado descimento não muito aprovado pelo mesmo 

missionário, julgaram o Capitão-Mor e o provedor-mor era justo dar-se, como 

se deu, da Fazenda Real cem mil reis para victu vestitu e ferramentas dos ditos 

índios, os quais assim animados fizeram vir mais gente pelo Natal próximo 

passado e depois ainda há poucos dias por os missionários da Conceição, que 

ainda hoje estão em as missões dos Aruãs não querem dar licença a Vital 

Orocairo para convocar mais gente, veio o mesmo Vital a este Convento de 

Santo António pedir esta licença e ainda ao Comissário de Santo António, 

trazendo consigo, escrito dos mesmos missionários, que persuadiam ao 

Comissário não desse a tal licença e por isto a não deu, e também por saber já 

então estava o novo Capitão-Geral em o Maranhão.  

     14 E ainda em os dias presentes vieram os Tucujús ter com o Comissário 

de Santo António, dizendo-lhe que tinham descido muita gente agora para a 

missão do Tuaré, ir buscar mais gente dando-lhe o Comissário, como deu sem 

auxílio, ainda que no tempo presente não pode dispender muito nos tais 

descimentos, tão repetidas vezes recomendados por Vossa Majestade que 

Deus guarde, porque estando-se os Aruãs, Maraunús e Tucujús no tempo 

presente descendo com tanta suavidade pelas prudentes vocações do 

Comissário de Santo António, parece que será origem de grande ruína 

espiritual e temporal tirarem-se agora à Província de Santo António algumas ou 

alguma missão dos Aruãs.  

     15 Nem obstará dizer-se que divididas as missões dos Aruãs em ambas as 

Províncias, serão os requerimentos destes índios diante de Vossa Majestade 

que Deus guarde melhor ouvidos, porque além de que não se esperando neste 

século chegarem os tais requerimentos a tal extremo. Se a tanto chegarem, a 
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Província que tiver a seu cargo os Aruãs satisfará a sua obrigação, 

especialmente se for a de Santo António, que em Lisboa tem conventos, não 

só com um ou dois procuradores, mas com muitos religiosos experimentados, 

doutos e prudentes.  

     16 Nem obstará também dizer-se que a nova Província da Conceição tendo 

Convento no Maranhão, necessita no Pará de remeiros para as viagens mais 

próximas do Pará, tidas pela mesma Província da Conceição, poderá esta 

sempre achar todos os remeiros necessários, e ainda no caso que nos tais, 

suas missões mais próximas os não achassem, não é crível que o maternal 

amor da Província de Santo António lhe faltasse no possível que lhe fosse 

necessário.  

     17 Nem obstará dizer ainda a Província da Conceição, que os missionários 

agora assistentes nos Aruãs são seus, que sabem a língua dos Aruãs, porque 

se a benignidade do Comissário de Santo António lá os conservou até agora, e 

se sabem alguma coisa da língua dos Aruãs, não é esta língua tão dificultosa 

de aprender como a geral e dos Sacácas, pelo que, assim como os religiosos 

de Santo António sabem estas mais dificultosas línguas, também se habilitarão 

logo na mais fácil língua dos Aruãs de que também tem bastante exercício e 

intruções, e mais quando não faltam dicionários e interpretes dos Aruãs.  

     18. Nem obstará mais, dizer a Província da Conceição que têm trabalhado 

nos Aruãs, os seus religiosos, porque sempre até agora isto foi como filhos, e 

como filhos de Santo António neste obrar. E se nestas operações bem se 

ponderam os desordenados gastos (…), estes originados nos religiosos que 

hoje são da Província da Conceição.  

     19 E a razão, sobretudo totalmente convicente de que as três missões dos 

Aruãs no Igarapé Grande é justíssimo que nos tempos presentes se conservem 

todas três na Província de Santo António, por estarem juntas e próximas. Esta 

irrepagável razão é porque sendo certo que ninguém está obrigado a fazer 

impossíveis e que nos anos passados a Província de Santo António muitos 

menos religiosos do partido da Beira e Minho, com tudo ainda no ano próximo 

passado estavam neste Estado.  

     21. E um religioso das partes de Lisboa, quando das outras partes só 

estavam neste Estado catorze ou dezasseis religiosos. E no tempo presente há 

tais mudanças que se acha a Província de Santo António neste Estado só com 

oito sacerdotes, certos quando a nova Província da Conceição se acha agora 

neste Estado com dezanove sacerdotes certos, pelo que fica bem manifesto 
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quão impossível é a Província de Santo António assistir com seus missionários 

em seis missões e em um convento, principalmente se as suas missões não 

forem as três dos Aruãs que estão juntas e contíguas, quando em outras 

distantes é necessário em cada uma assistir continuamente dois sacerdotes, 

quando isto só será possível à nova Província da Conceição, ao presente tão 

aumentada de sacerdotes neste Estado. 

      20. Pelo que ainda que a Província de Santo António reconhece, que ela 

não pode dividir estas missões e quer estar pela ajustada divisão que Vossa 

Majestade nesta junta fizer. Contudo espera seja aqui feita esta divisão, de tal 

modo que não se dividam as missões dos Aruãs, nem fique missão ou missões 

algumas de uma Província entre as missões de outra Província e que a cada 

Província se dê assinalado distrito em que lhe seja possível satisfazer seu 

encargo. Quando o contrário manifestamente se deixa ver, não é divisão mas 

injusta confusão e origem de dissenções, totalmente contrárias ao ajustado 

intento de Sua Santidade nesta divisão da Província de Santo António. 

     21. Nem se diga que é impossível fazer-se esta divisão com igualdade, sem 

se dividirem os Aruãs e sem ficar missão de uma Província entre missões de 

outra Província, porque o contrário se mostrou logo na possível divisão destas 

missões já feita em o Reino, no qual como já se mostrou na linha imaginária 

não ficava missão alguma de Província entre missões de outra Província.  E 

ainda na tal divisão, quase se observava a igualdade aritmética no número das 

almas de todas as missões, porque conforme o número das pessoas de que 

deu ao dito missionário, conta, ao Comissário de Santo António quando os 

visitou, se acha que pela tal divisão feita em o Reino, se acharia a nova 

Província da Conceição nas suas seis missões com duas mil e cem almas, 

achando-se a Província de Santo António nas suas cinco missões com duas 

mil almas. Porém como nisto ainda a Província de Santo António ficava 

prejudicada sobre os outros prejuízos da divisão dos conventos, quis Vossa 

Majestade que nesta junta se melhore agora esta divisão. 22: E é possível 

melhorar-se a favor da Província de Santo António, sem se dividirem as três 

missões dos Aruãs, e sem ficar missão de uma Província entre as missões de 

outra Província, formando-se uma linha imaginária que principie no Rio do 

Camará, entre o Caiá e o Carajó e se vá estendendo esta linha até à fortaleza 

demolida do Macapá e esta linha servirá de extremadura nesta divisão, em que 

se achará a Província de Santo António com a missão do Caiá, do Joanes, e 

com as três dos Aruãs, cujo distrito serão todas as terras dos Aruãs até ao rio 
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de Vicente Pisón, conforme os factos estabelecidos entre Portugal e França. E 

a nova Província da Conceição se achará a missões do Carajó, Marajó, 

Comutá, Urubucuara, Parú e Tuaré, cujo distrito serão não só as restantes 

terras da Ilha Grande do Joanes para a parte do Sul, mas também todos os 

sertões da terra firme para a mesma parte do Sul respondentes as três 

sobreditas missões do Tuaré, Parú e Urubucuara, conforme a divisão que 

Vossa Majestade mandou assinalar para todas as missões deste Estado.  

     23. Porque esta divisão é a que mais se assemelha à divisão dos 

Conventos da Província de Santo António de Portugal, e é o que faz mais 

igualmente no comodo e disconveniência para ambas as Províncias da 

Conceição em Portugal, nenhum Convento tem três Conventos doentios, cá 

não terá missão alguma doentia. E se a Província da Conceição no Reino e 

neste Estado tem mais religiosos e mais robustos para prover as missões, não 

lhe será tão dificultoso prover algumas dispersas. E Santo António, a Província 

de Santo António no Reino, e neste Estado, tem tão poucos religiosos, ainda 

assim poderá prover as sobreditas missões por estarem próximas umas às 

outras. E se a Província da Conceição não tem conventos no Pará, ficar-lhe-ão 

as duas missões do Carajó e Marajó, que são de todas as mais próximas do 

Pará e ficar-lhe-à a missão próxima à vila do Cumutá que também é vizinha 

com o mesmo Pará. E se a Província de Santo António tem convento no Pará, 

ficar-lhe-ão na Ilha Grande do Joanes as três missões que na mesma ilha 

estão mais longe do Pará.  

     24. E visto se reconhecerá a proporcionada igualdade geométrica que nesta 

divisão só se pode bem observar, deixa já a Província de Santo António, outras 

muitas razões, o fundamento que se for necessário ainda alegará, para 

corroboração das sobreditas, a que pede se dê a necessária atenção e 

recebimento e se necessário fôr, pede se faça vistoria de todas as missões, ao 

menos em verdadeiro mapa que se pode apresentar e finalmente pede vista de 

qualquer fundamento e posto para bem se considerar, protestando que em 

nenhum tempo lhe possa prejudicar, quando agora espera nesta junta, a mais 

rectíssima divisão. E por fim de tudo apresentou o Comissário de Santo 

António um mapa que logo adiante se porá. E sem se ler na mesma junta 

alguma das obreditas propostas, por assim se ter decretado em esta junta, se 

apartarão os três interessados nesta divisão, que são o Comissário de Santo 

António, o Guardião do Maranhão e o Padre Frei João de Santo António. 
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    Mapa apresentado nesta junta como agora se disse.  

      (segue-se desenho de mapa) 

 

 

 

 

Mapa apresentado à Junta das Missões pela Província de Santo António para a 

divisão das Missões na Ilha Grande de Joanes em 1706 (A.N.T.T., Província de 

Santo António, Província, Maço 18, doc. nº 41). 

 

     Aos 9 dias do mês de Maio de 1707 anos nesta Cidade de Belém do Grão-

Pará em palácio em que assiste o Governador e Capitão Geral Cristóvão da 
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Costa Freire, aí sendo presentes em Junta das Missões o Reverendo Padre 

Frei Manuel Correia Pestana, Reverendo Padre Vigário Padre Provincial dos 

Conventos de Nossa Senhora do Carmo, Frei Vitoriano Pimentel, o Padre 

Regente do Hospício da Piedade Frei Manuel de Moura e o Ouvidor Geral 

desta Capitania António da Costa Coelho, lhes propôs o dito Governador e 

Capitão Geral em como Sua Majestade que Deus guarde foi servido, por carta 

de 6 de Setembro de 1706 fizesse a dita junta para se repartirem as missões e 

se fizesse divisão das aldeias dos Capuchos com tal igualdade assim à 

Província de Santo António de Lisboa, como à de Nossa Senhora da 

Conceição da Beira, e assim uma como outra Província na repartição que se 

fizesse, participasse do comodo e desconveniência que pudesse haver nas 

ditas aldeias, tanto a respeito dos sítios, como das utilidades, o que tudo bem 

visto e ponderado pelos ministros desta junta acima referidos e abaixo 

assinados, ouvidas as partes interessadas nesta repartição, o Padre 

Comissário de Santo António Frei João de S. Diogo pela Província de Lisboa e 

o Padre Guardião de Santo António do Maranhão pela Província da Beira, e 

ouvindo-se também ao Padre Frei João de Santo António, e uns e outros 

propuseram suas razões assim vocalmente, como por escrito, se resolveu que 

a Província de Santo António de Lisboa fica com as aldeias e missões 

seguintes: Joanes, S. José, Bom Jesus, Parú e Urubucuara. E a Província da 

Conceição da Beira, o Caiá, Conceição, Carajó, Marajó e Tuaré. Com 

declaração que assim destritos que toca a cada uma das aldeias, sem se 

intrometerem uns nos distritos dos outros, e nesta divisão se não fez menção 

da aldeia do Camutá por ser de donatário, causa porque prescinde a junta de a 

repartir, e de como o ajustaram, assinaram aqui comigo, e eu Nicolau da Costa 

e Melo Secretário de Estado o escrevi. Cristóvão da Costa Freire. António da 

Costa Coelho. João Carlos Orlandim. Frei Vitoriano Pimentel. Frei Manuel de 

Moura Regente do Hospício de S. José. Frei Manuel Correia Pestana 

Comissário Geral. E logo chamados os três interessados nesta repartição, lhe 

foi lido este este termo em esta junta, o qual, por todos ouvido, o Comissário de 

Santo António Frei João de S. Diogo, disse que a Província de Santo António 

apelava como de facto apelou desta Junta das Missões do Estado do 

Maranhão para a Junta das Missões do Reino de Portugal, pedindo “sape, 

sapius, sapissime, instanter, instantius, instantissime” os apóstolos ou processo  
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Mapa apresentado às Junta das Missões em 1706 pelos Missionários de Santo António 

para a divisão das missões na Ilha de Joanes pedindo alteração da divisão feita no Reino 

(A.N.T.T., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. Nº 42) 
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da sua entreposta apelação, a que se deferiu. E eu, Nicolau da Costa e Melo, 

Secretário de Estado o subscrevi e assinei, aos dezanove dias do mês de Maio 

de mil setecentos e sete anos. 

(a) Nicolau da Costa e Melo 
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DOCUMENTO Nº 150 

1707, S.l. (Maranhão) – Resposta às alegações de Frei João de Santo 

Atanásio da recém-erecta Província da Conceição sobre a divisão das 

missões dos índios Aruãs. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc.15. 

 

     Razões fundamentais com que o Irmão Frei João de S. Diogo apelou da 

divisão das missões para Sua Majestade pelo Conselho do Ultramar. 

     Ao Nosso Caríssimo Irmão Frei António de S. Luís Pregador e Vigário 

Provincial da nossa Província de Santo António de Portugal. Guarde Deus 

Amen. 

     Do Comissário do Maranhão 

     Arrezoado que a Província de Santo António pode fazer agora em Lisboa. 

      É tão manifesta a justiça com que a Província de Santo António requereu 

no Estado do Maranhão que se dividissem as missões da sua administração, 

de sorte que não fique missão de uma Província entre missões de outra 

Província, que na superior Junta das Missões neste Reino de Portugal só se 

pode já agora a Vossa Real Majestade dizer com o (...), porquanto à Vossa 

Real Majestade, mais do que à Província de Santo António importa reformar a 

divisão, ou confusão que a Junta das Missões do Estado do Maranhão fez 

naquele Estado: pois esta causa mais é de Vossa Real Majestade do que da 

Província de Santo António. 

     Pede-se pelo amor de Deus que se considerem as razões, que no Estado 

do Maranhão alegou a Província de Santo António e a repentina resolução dos 

ministros da Junta do Maranhão que logo assim se manifestara, que os tais 

ministros se inclinam a dividir as missões dos Aruãs, ou pelos muitos respeitos 

dos muitos que rogados pela nova Província da Conceição a patrocinam: ou se 

inclinam a tal, por não considerarem com toda a necessária circunspecção o 

ajustado intento da Sua Santidade na divisão da Província de Santo António, e 

a fatal ruína que se receia de todos os Aruãs não serem nos tempos futuros 

doutrinados só pelas religiosas de Santo António, que sempre foram não só 

fidelíssimos à Real Coroa portuguesa, mas também desinteressados de 

temporais conveniências. 

     E pelo contrário, se bem se considerarem as razões alegadas por parte da 

nova Província da Conceição, e os seus intrínsecos fundamentos, achar-se-á 

falibilidade irremediável nos tempos futuros, se nos presentes não houver 
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reforma, porquanto é muito de notar que quando o Padre Frei José de S. 

Francisco apareceu na Junta das Missões em o Estado do Maranhão a sua 

proposta, primeiro que tudo, quis logo mostrar ser ele Prelado maior no dito 

Estado, e para isto principiou com verdade a dizer que a divisão no Reino está 

feita com prelados distintos de uma e outra Província e ainda quanto aos 

conventos neste Estado. Mas acabada esta verdade, diz confusamente que 

nos conventos daquele Estado havia distintos prelados que cada um governava 

actualmente os seus súbditos. Mas não diz quem elegeu tais prelados, dos tais 

dois conventos daquele Estado, porque quer finalizar o seu primeiro dito com a 

falsidade de dizer que cada um dos tais prelados governava os seus súbditos, 

assim nos conventos como nas missões. 

     Mas esta fatalidade se prova evidentíssimamente porque se o Prelado local 

do Convento de Santo António do Maranhão era o dito Frei José de São 

Francisco e o Prelado local de Santo António do Pará era Frei Met da 

Encarnação, estes pela Província de Santo António, antes de dividida, foram 

eleitos guardiães dos ditos dois conventos em 24 de Setembro de 1704 quando 

juntamente foi eleito por Comissário Superior dos ditos Conventos, Frei João 

de S. Diogo, Lente de Teologia, que em ambos os Conventos e em todas as 

missões esteve governando a todos os religiosos, assim Prelados como 

súbditos, enquanto se lhe rebelaram os das partes da Beira e Minho que 

consigo arrastaram outros mais: logo, não governando em algum tempo o 

Guardião de Santo António do Pará, súbditos alguns, e nas missões falso é 

dizer que cada um estava governando seus súbditos, assim nos Conventos 

como nas missões. E se o dito Frei José de São Francisco se introduziu a si 

mesmo a governar os frades da Beira e Minho que estavam nas missões, 

mostre legítimo título por onde lhe compete o tal governo, quando nenhum 

Prelado da nossa ordem seráfica, e nenhum estatuto lhe dá o tal ofício de 

Prelado superior da Província da Conceição porque se o Provincial da nova 

Província da Conceição lhe mandou uma patente para nos seus súbditos 

sindicar da residência do ex. Comissário Frei Jerónimo de São Francisco, esta 

delegação lhe não concede jurisdição alguma mais que para a tal sindicação, 

que ex. ofício competia ao verdadeiro Comissário, Frei João de S. Diogo, o 

qual por legítimas causas aprovadas em toda a Província antes de dividida 

deixou de tal sindicar. E se os estatutos da Província de Santo António 

ordenam que morrendo o seu Comissário do Maranhão, ou vagando o seu 

ofício, tomará o selo papeis e governo, o guardião mais antigo no hábito dos 
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conventos que naquele Estado houver, diga agora alguém, que morreu o 

Comissário Frei João de S. Diogo, ou que vagou o seu ofício para se introduzir, 

conforme este estatuto, Prelado superior neste Estado, Frei José de São 

Francisco. Nem seria coisa nunca vista que na nossa Ordem que um religioso 

de uma Província esteja sendo prelado de outra Província, quando isto é coisa 

ordinária em todos os visitadores, como ordena o Reverendíssimo, e ainda 

mais nestas partes ultramarinas quando o nosso caríssimo Irmão Frei Miguel 

das Chagas que Deus haja esteve sendo três anos Provincial da Província do 

Brasil, sendo filho da Província de Santo António e o nosso caríssimo Irmão 

Frei António das Neves esteve sendo três anos Provincial da Província de S. 

João Evangelista nas Ilhas dos Açores sendo filho da Província de Santo 

António, aonde ambos morreram: logo nenhuma desordem há em que o 

Comissário de Santo António, Frei João de S. Diogo esteja sendo Prelado 

maior dos relações da Província de Santo António e dos da nova Província da 

Conceição, quando para todos foi eleito e confirmado canonicamente prelado 

por toda a Província antes de dividida, donde se deixa bem ver que Frei José 

de São Francisco se faz seu Prelado dolosamente intruso, que deve ser punido 

com todos seus sequazes, pelo que arruinando este primeiro e principalíssimo 

fundamento deste alegado, é manifesta a ruína de tudo o mais que se segue. E 

posto que a qualquer ponto se poderia muito mais apontar, em que se visse a 

falência ou fatalidade do tal alegado, por evitar-se prolixidade, só em alguns se 

manifestara ao presente esta ruína. E por isto quando em (...)             . 

     

Resposta ao 1º fundamento. 

     Primeiro lugar diz que Vossa Majestade deu por nula  a divisão feita no 

Reino, requer-se apareça o real decreto, por onde Vossa Real Majestade 

anulou a tal divisão. Porque se feita lá no Reino, a primeira com tão religioso 

acordo, prova que foi escrita no Brasil, Vossa Real Majestade manda cá fazer 

segunda vez, isto pode ser para que, totalmente informado de perto e de longe, 

finalmente decrete o que fôr mais ajustado, sabendo de certo que os ministros 

desta junta do Maranhão podendo ter mais próximo conhecimento das 

missões, o não tem não só das missões, mas nem dos súbditos que os 

pretendem, nem ainda, talvez, que das razões que se lhe alegam. 

Resposta ao 2º fundamento. 

     Ao que em segundo lugar diz confusamente se responde: que conforme se 

tem assentado no Reino e neste Estado, deve haver divisão e distinção não só 
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nas aldeias, e pessoas delas, mas também nos sertões e distritos para que se 

veja quem com zelo verdadeiro, obra, e para que as ordens de uns não sejam 

desordenadas por outros, pois não pode a Província de Santo António palear 

jámais o que não deve estar totalmente dividida a luz das trevas para que 

apareça o igual número da gente nas missões, que a Província de Santo 

António não tem requerido, porque vindo a este Estado a buscar gente para o 

céu, e não para temporalidades, satisfará com estar santamente doutrinando a 

todos os quiserem [sic] pela Província de Santo António ser doutrinados, veja 

contudo e confunda-se, que por mais votos que deu para ter mais número de 

gente, pelo descomodo temporal distante Convento do Maranhão, e por 

falsamente dizer que da sua parte tem havido mais trabalho, suposto tudo isto 

assim o verdadeiro como o falso, pode-se confundir, em ver que na divisão 

feita no Estado do Maranhão, conforme o número de pessoas que se deu e 

assentou na mesma junta em presença de todos em o mapa dado pelo 

Comissário de Santo António, sem controvérsia alguma, ainda assim se acham 

na tal divisão feita no Maranhão, a Província de Santo António com 1950 almas 

fora a missão do Cumutá, que dolosamente a nova Província da Conceição fez 

ficar de fora na tal divisão; porque vendo poucos relações naquele Estado em a 

Província de Santo António e muitos em a nova Província da Conceição, 

considerou que a missão do Cumutá necessariamente havia de procurar a 

nova Província da Conceição, a qual vendo não era procurada, repetidíssimas 

vezes procurou ao Capitão-Mor do Cumutá e lhe pediu a tal missão, debalde. 

Porque o tal Capitão-Mor pelo contrário, procurou o Comissário de Santo 

António e lhe pediu missionário para o Cumutá, que tem no mesmo mapa 600 

pessoas, as quais com 1950 fazem 2550. Achando-se a nova Província na sua 

solicitação, pela divisão tão solicitada no Maranhão só com 2200 almas, o que 

tudo é manifesto indício que assim como sempre, ainda agora, todas estas 

gentes por mandado de Deus, mais querem a santa e desenterrada doutrina 

dos religiosos de Santo António, que verdadeiramente neste Estado trabalhado 

[sic] mais desde o seu princípio fundaram estes Conventos, e muitas mais 

missões como já há no Maranhão, alegou a Província de Santo António no 

número 1º, nomeando alguns dos mais ínclitos, relações das partes de Lisboa 

que neste Estado trabalhavam mais que todos: ao que parece que não 

atendendo Frei José de Santo António, quando disse que os seus tem mais 

trabalhado, porque nos anos próximos passados lhe via gastar mil cruzados 
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sem aparecer em que aparecendo só 3 contos de reis que deixaram de dívida 

nas missões. 

Resposta ao 3º fundamento. 

     Ao que em 3º lugar chama seu genuíno parecer de religiosos de maior, 

dizendo que os sertões fiquem comuns para andarem à competência: quem tal 

quererá? Quem como Frei José de São Francisco sempre quiser competir, 

provera a Deus que fora para em tais virtudes se esmerar, e não em querer 

participar da virtude alheia, como até agora indignamente participou. 

Resposta ao 4º fundamento. 

     Quando em 4º lugar diz ser coisa muito necessária, dividirem-se os Aruãs 

pelo que ali alega, se responde, não consta que Sua Majestade desse por isto, 

por nula a divisão feita no Reino, e se importunado mandou a segunda vez 

fazer esta divisão por isto, seria para que melhor informado cá e no Reino se 

visse o que era mais justo em que se deve assistir. Nem obsta dizer-se são 

alguns dos Aruãs mais populosos, porque também são na conservação mais 

custosos, no trabalho, e pela imprudência talvez dos missionários, que os anos 

passados, de próximo lhe assistindo estão com muito menos gente; porque se 

são hoje três missões de Aruãs, quase toda a gente que nestas três missões 

hoje está, se achava já na Missão de S. José que havia, ainda da gente antiga, 

hoje falta muita, mesmos demasiados gastos que nos anos passados fizeram 

os filhos da nova Província, se empregavam nas missões dos Aruãs, quando 

se empregaram na missão do Carajó, no Camará, e no Tuaré, e no descimento 

da gente do Pará para o Caiá, e no Hospício do Caiá e em outras coisas que 

desordenadamente se gastaram em proveito das missões.  

Resposta ao 5º fundamento. 

     Tolera a Província de Santo António a divisão das alfaias comuns que 

estavam na missão do Caiá, enquanto muito se podia queixar. Porém, assim 

como a Província de Santo António não veio a este Estado procurar coisas 

temporais, também não se cansa tanto em as conservar e as deixa levar a 

nova Província, por ter alguma paz. Nem são presumíveis as dissenções, 

quando há tantos tempos são experimentadas, lamentavelmente, até nos olhos 

de Sua Santidade, que não achou outro melhor remédio para elas mais que 

fazer esta divisão. Que prelados pois são esses, com cuja prudência diz Frei 

José de São Francisco que se podem estas dissenções remediar, sem divisão 

das missões: ora melhor era calar, do que provocar-me a dizer o que ainda 

faço por ocultar. Deixo de contrariar o dizer, fiquem os sertões livres aos 
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missionários para os descerem, os primeiros que os praticarem, porque na tal 

confusão, tal dito assim mesmo se contraria. Porém. quando diz que os 

missionários assistentes nos Aruãs, e que neles estão para assistir, todos são 

da Província da Conceição, não posso deixar de notar muito porque parece 

querer, assim indicar ser os Aruãs património seu, que por nenhum modo pode 

ser grande nos anos mais antigos os religiosos das partes de Lisboa são os 

que mais trabalharam nos Aruãs, e se negam aqui ser os missionários que até 

agora lá assistiram de Santo António, para que depois de feita a divisão, estão 

agora dizendo aos Aruãs que eles são Pais de Santo António também, de sorte 

que cá nos tribunais querem totalmente extinguir o nome de religiosos de Santo 

António em si, mas entre os índios não querem perder o nome de frades de 

Santo António, em cuja Província tiveram o ser, e aqui se vê que a Província de 

Santo António (cit. em latim). Mas o dito Frei José (cit. em latim), e mais 

quando nos dias em que a Junta do Maranhão dividiu as missões dos Aruãs, e 

consta que Frei Luís da Anunciação, da nova Província, começou a praticar os 

Aruãs, que os da Província de Santo António iam com os soldados às duas 

missões que lhes deram agora, prender os índios para serem escravos.  

Resposta ao 6º fundamento 60. 

     Pelo que ou fugissem, ou viessem para a sua missão da Conceição que aí, 

e mais com tudo os tais índios não quiseram fugir, nem fogem hoje de três 

missionários da Província de Santo António que lá estão nas suas duas 

missões, antes adoecendo lá um dos missionários, os Aruãs se mostraram 

excessivamente sentidos de perderem a sua boa doutrina, que não só com 

obras, mas também com palavras da sua língua os ensinou logo, 

admiravelmente, o tal missionário de Santo António, chamado Frei José da 

Natividade filho de Lisboa, em quem reconhecessem todos a graça de línguas 

que nele há, para que se veja a falsidade com que dizem que não temos 

religioso algum que lhe saiba a língua  mas já que se atreveram a tanto dizer, 

justo é que para que ninguém se engane, eu agora digo com toda a verdade 

quem, quantos, e quais são os frades de ambas estas Províncias que cá 

sabem a língua, e são capazes de ser missionários: pelo que digo que a 

Província de Santo António tendo cá dezassete religiosos, dos quais Frei Met 

da Paixão sabe perfeitamente a língua dos Sacacas, a língua geral, e a língua 
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dos Aruãs, e pode ser espelho de todos os missionários sem controvérsia, Frei 

Agostinho da Natividade sabe perfeitamente a língua geral, Frei Manuel da 

Graça sabe muito bem a língua geral, Frei Joaquim da Conceição sabe muito 

bem a língua geral, Frei José da Natividade sabe excelentemente a língua 

geral, e dos Aruãs, e ainda dos Maraunus, Frei Paulo de S. Francisco da 

Estrela a língua geral, e Frei Gabriel da Piedade tem bastante notícia da língua 

dos Aruãs, e destes os mais deles são teólogos e pregadores capazes de 

doutrinar os povos publicamente, sem perigo de erro algum, quando muitos 

destes podem ser exemplares dos mais proveitos, e têm sido prelados com 

muita satisfação, e pelo contrário a nova Província da Conceição tendo agora 

cá 18 frades. Destes só Frei João de S. Francisco sabe língua geral, e Frei 

João de Santo Atanásio, Frei António das Chagas sabe alguma coisa da língua 

dos Aruãs, e de todos os mais, nenhum é capaz de confessar, nem doutrinar 

índios assim porque lhe não sabem a língua, como porque são muito 

necessitados de toda a ciência, de onde se receia, muitos observados, nas 

missões que administram em que deviam saber não só a língua dos Aruãs e a 

língua geral, mas também a dos Sacacas, a dos Yuatans, a dos Aruaquizes, a 

dos Aracajis, a dos Engaíbas, a dos Tucujús, e a dos Corocatizes. Veja-se 

agora o zelo com que tem trabalhado nas missões, o fruto espiritual que nelas 

tem feito em muitos anos, e o que se espera que façam em o futuro. E veja-se 

também, se os religiosos de Santo António tem algum zelo e fruto espiritual. E 

quando diz, bem, que aborret ratio em condescender o missionário, aos 

depravados apetites dos índios para que lhe não fujam, confessa a verdade, 

mas não a pode impugnar; porque a experiência lhe ensina, que neste 

miserável estado, aqueles que não sabem nem podem ensinar índios, 

aprendem dos índios, e esta é a total ruína de todos, que se deve eternamente 

lamentar. 

Resposta ao 7º fundamento 61. 

     Quando diz, que não se dividindo os Aruãs, se devem todos dar à nova 

Província que só lhe sabem língua, e com eles foram criados, digo como 

mostrei, que eles não são os que sabem a língua dos Aruãs, ainda que a língua 

dos Aruãs é a que alguns dos seus frades sabem alguma coisa, não sabendo 

outra língua alguma mais que a portuguesa e alguma coisa de latina. Nem o 

não terem convento no Pará é bastante para que se lhe dêem os Aruãs, antes 
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para que se lhe não dêem fim. Porque a falta de missionários nos Aruãs, 

avizinhados com Caiana pode ser muito prejudicial, além das outras razões 

que nesta matéria já alegou a Província de Santo António no Estado do 

Maranhão, e a experiência ensinava muitas mais. Nem a nova Província, hoje 

tem neste Estado muitos mais filhos do que a de Santo António, quando esta 

tem 17 e aquela 18 e a capacidade de todos, rogo muito muito que queira Sua 

Majestade examinar, quando é certo que agora acabados os seis meses, em 

que por ordem Pontifícia cada um se devia declarar em qual das duas 

Províncias quer viver, se vê já bem, que os religiosos de mais talento neste 

estado todos ficam na Província de Santo António, ainda que fosse da Beira ou 

do Minho, declarando-se assim muito livremente no fim dos seis meses sem 

alguma estranha sugestão, e de tudo isto se não pode gloriar a nova Província 

nos filhos que tem cá. Nem na Província de Santo António se há-de acabar, 

pela misericórdia de Deus a caridade para com todos, pais agora mais 

ofendida, tão heroicamente mostrou nas obras, excessiva caridade aos seus 

maiores ofensores no Estado do Maranhão. E é certo que os Aruãs trazem 

para vender a esta cidade, e não necessitam de quem os recolha do frio, pois 

como peixes nas águas nascem, vivem, e morrem sem o estranhar, mas não 

tem muita necessidade de quem os favoreça no Pará com santa doutrina, para 

que o preço de suas vendas logo o não bebam todo, e quando não vem das 

suas terras, nem que vender, nem que comer têm, e quando vêm doentes, 

muito pior. 

Resposta ao 8º fundamento. 

     Finalmente a respeito dos religiosos, que tanto exagera de maior suposição, 

para que se siga o seu arbítrio nesta divisão das missões, só me permite a 

religiosa modéstia, por necessidade universal, a dizer que há muitas falsas 

suposições, e que os intrínsecos ânimos de cada um, só Deus os pode bem 

conhecer, e aqueles que estão mais proximamente interiores melhor os 

conhecem, mas não totalmente, e ainda   que bem os conhecem, ocultam-no, 

esperando enquanto Deus também os espera: pelo que digo que quem quiser 

conhecer outrem bem, deve observar por muitos dias as suas operações todas, 

de dia e de noite, e achando-o em todas, conforme com a justiça de Deus, 

tenha então para si, que não é falsa a sua boa suposição. 

 

     Resposta ao 9º fundamento. 
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     Não quero manifestar as causas desta divisão da Província de Santo 

António, senão ao Santo Papa, quando sei que só ele a pode já agora 

reformar, mas a Província de Santo António nunca se confundirá de a Sua 

Santidade as manifestar. 

     Como também não quero manifestar o dolo com que Frei José de S. 

Francisco dizia que dividisse o Comissário de Santo António as missões para 

ele então escolher: ou que, dividindo o dito Frei José, escolheria o Comissário, 

porque este dolo já é manifesto, sendo bem manifesto o seu intento de sempre 

ficar com os Aruãs. Deus sabe muito bem para quê. 

(à margem: As razões do Padre Santo Atanásio). 

     Eu não tomo a Deus por testemunha em este pleito, porque já no princípio 

temos por juíz nesta causa, e para este divino juízo esto eu ao Irmão Frei João 

de Santo Atanásio que tanto diz e exagera conhecer a gravidade desta matéria, 

e visto se não ter retratado até agora na última despedida deste último navio, 

da parte de Deus requeiro a todos que se informem quanto possível, lhe for 

bem intimamente do espírito e consciência do dito Frei João de Santo Atanásio, 

não pelas suas palavras mas pelas suas obras, lembrados do que nas 

sagradas letras nos adverte o Espírito Santo Jeremias VI.14 Mateus VII.16 

Dicentis pax pax et non erat pax, e por isto a todos nós ensina Cristo Senhor 

Nosso que em semelhantes casos a fructibuscar um cognoscentis aos. E ainda 

estes frutos digo eu, que não hão de ser conhecidos obstrutivamente pela (…) 

de outros, mas devem ser conhecidos por quem intrínseca ciência experimental 

for possível. 

     Todo o Aquiles desta controvérsia não se funda em só um ponto de querer-

se fazer boa primeira divisão, sem se dividirem as três aldeias dos Aruãs e que 

se dêem todas à Província de Santo António, porque este não é o fundamento 

da controvérsia ainda que seja o fim dela, quando é certo que o fundamento da 

controvérsia é querer evitar dissenções entre índios e entre missionários, não 

porque pode haver estas dissenções, mas porque já as tem havido muitas 

vezes, e provera a Deus que tantas vezes não fosse estas dissenções já 

experimentadas, de cuja experiência seja a primeira prova, o Pontifício breve 

que não só na narrativa deu assento Sua Santidade a crer tinha havido 

dissenções, não se resolveu a dividir a Província de Santo António para evitá-

las.  

     Seja a segunda prova, a experiência já alegada pela Província de Santo 

António em a Junta do Maranhão quando disse que indo o Comissário de 
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Santo António no ano passado de 1706, às missões dos Aruãs, estes se lhe 

queixavam e os seus missionários, de que índios da sua aldeia estavam na 

outra aldeia próxima. Seja a terceira prova, a experiência do mesmo 

Comissário de Santo António que em Julho de 1707, indo as missões de S. 

José do Bom Jesus nos Aruãs achou que mais de 15 índios se lhe vieram 

queixar de que seus pais, filhos, irmãos e parentes estivesses na missão da 

Conceição próxima que é da nova Província, seja a quarta prova o pouco 

religioso modo com que Frei José de São Francisco, Frei João de Santo 

Atanásio e Frei António dos (…?) se houveram com o Comissário de Santo 

António, seu legítimo prelado, quando se dividiram os livros, cálices e outras 

alfaias das missões em comum e quando eles lhe negaram a obediência como 

se poderá confirmar não só com testemunhas, mas também em escritos. Diga 

agora, à vista destas tão lamentáveis experiências, Frei João de Santo 

Atanásio, que só se suspeita poderão haver diferenças que nunca houve entre 

os nossos missionários, quando eu com tantas lágrimas digo que nunca deixou 

de as haver nos anos presentes e com a opinião contrária de Frei João de 

Santo Atanásio foi de que se dividissem os Aruãs quando quer provar 

intrinsecamente com o pretexto da igualdade recomendada por Sua Majestade, 

que Deus guarde conforme a justiça distributiva, porque duas aldeias das três 

dos Aruãs são mais populosas das três, que pela divisão feita na Junta do 

Reino ficariam à Província da Conceição. Porém esta sua contradição, a que 

ele chama probabilidade intrínseca, se deve examinar, distinguir e apurar 

exactamente porque  quando diz que ficando os Aruãs todos à Província de 

Santo António, se não observa a justiça distributiva, não está presente na 

doutrina comum dos juristas que resolvem, não deve pela justiça distributiva o 

Príncipe dar o benefício ao mais digno, sempre, porque basta-lhe, dá-lo ao 

digno, quando não está obrigado a prover seus súbditos de todas as coisas 

mais úteis, mas sim das coisas necessárias, e como a Província de Santo 

António requereu na Junta do Maranhão que a justiça distributiva não respeita 

a igualdade aritmética, mas só a geométrica,  porque impossível é que um Rei 

faça em uma comarca única, dois governadores em tudo iguais, sem 

subordinação alguma, quando isto teria confusão manifesta, querer agora um 

particular arbítrio sem ciência apreendida, ou divinamente revelada, fazer que 

os Aruãs sejam doutrinados por missionários doutrinados com diversidade de 

prelados, ou é confusão do mesmo particular arbítrio, ou é nenhuma confiança 
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na injusta opinião que no Reino de Portugal tem adquirido, e por isso nunca 

deixará de requerer que se examine e prove o seu talento e o seu espírito. 

 

     Se diz que duas aldeias, das três dos Aruãs, são mais populosas das três 

de baixo que ficaríam na Província nova, veja-se no mapa que apresenta a 

Província de Santo António, quantas almas tem cada missão, pois o número 

que aí se pôs no mapa, foi posto em presença de todos os ministros da junta 

do Maranhão sem contradição e só a Província de Santo António em isto terá 

que reclamar, porque quando a Província da Conceição, na junta, disse que a 

missão do Caiá tem 300 almas, disse o Comissário de Santo António, que 

conforme as notícias que lhe tinham dado os missionários, o ano passado, e 

conforme o número de pessoas que ele achou nas listas que havia, achou que 

a residência do Caiá tinha quase 500 almas e quando a Província nova disse 

que o Carajó tem 100 almas, com os mesmos fundamentos, disse o 

Comissário de Santo António, não olha para o descargo espiritual daquelas 

almas, ou sejam mais ou menos no número é coisa que ( ) a respeito do bom 

missionário, que mais suavemente e mais frutuosamente doutrinará e 

administrará os sacramentos a poucos fregueses, ficando ao missionário talvez 

que maior mérito de pastorear bem esses poucos, do que pastorear outros 

muitos, principalmente se o missionário for perfeito Capucho isento de 

temporalidades, logo o maior ou menor número de pessoas, não inficiona nem 

ofende nesta divisão a justiça distributiva. 

     Quando diz que muitas melhores das residências do sertão, não satisfazem 

um dano grave feito nas aldeias de baixo, vejo que muitos negam 

absolutamente esta proposição, e assim sem se provar esta negação deve 

fazer tanta fé como aquela absoluta proposição que também não se prova, pelo 

que quando o dito Frei João de Santo Atanásio der provas do seu dito, se lhe 

deram as directamente contrárias tanto in via espiritual, quanto in via temporal, 

confirmando-se a tal negação do que aqui diz, e como já a Província de Santo 

António no Maranhão alegou, que não seriam melhor pastoreados os Aruãs  

por  duas províncias, nem seus requerimentos neste século avultaríam a muito 

mais e que quando assim fosse satisfaria melhor a Província de Santo António 

que no Pará, e Lisboa tem conventos, não digo agora mais. 

     Porém, não posso deixar de notar muito a confusão em que se deve agora 

considerar o dito Frei João de Santo Atanásio por ter dito que a Província de 

Santo António não tem cá Religiosos que saibam língua dos índios Aruãs, e 
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que só a Província da Conceição tem cá linguas. Confunda-se quem tal disse, 

à vista do que verdadeiramente há, porque é curtíssimo que hoje a Província 

da Conceição tem cá só dois ou três religiosos que sabem língua destes índios, 

e só dois deles os podem talvez confessar. E a Província de Santo António tem 

cá hoje seis ou sete religiosos que sabem muito bem, não só a língua dos 

Aruãs, mas também a geral, e a dos Sacazes, e são tais línguas estes 

religiosos de Santo António que confessam não só todos os índios das nossas 

missões, mas também os de outras, coisa que não foi o mesmo Frei João de 

Santo Atanásio que nem um índio confessa, nem a um índio doutrina. Nem 

aparece com verdade, em que esteja o melhor cómodo para se baixarem os 

Aruãs por duas províncias, antes parece que nisso será nelas ambas maior o 

dispêndio que em uma. E se diz que os Aruãs há 25 anos que são assistidos 

por frades da Província da Conceição é manifestamente falso o seu dizer, 

porque a Província da Conceição há menos de três anos que se erigiu, e se 

quer dizer que os frades que hoje são da Província da Conceição lhe assistiram 

há 25 anos, também não diz bem, quando é certo que lhe assistiram da 

Província de Santo António há mais de 40 anos, assim os que hoje estão ainda 

na Província de Santo António, como os que estaríam na da Conceição se 

vivessem. Como também é falso que só eles suportaram ( ) do seu descimento, 

quando é certo que quando neste descimento morreu Frei José de Santa 

Maria, natural das partes de Lamego, também morreu juntamente Frei Martinho 

de S. José natural de Lisboa, e sic in cateris laporibus, só no que lhe pode 

alegar singularidade é que aos demasiados dispêndios de três contos de reis, 

em que deixaram empenhadas as missões, os que hoje são filhos da Província 

da Conceição, são só os que os fizeram e agora querem que os pague a 

Província de Santo António, que então cá servia aos prelados que tanto 

gastavam. Nem obsta o dizer que a Província de Santo António não pode 

alegar posse, porque a tal posse de Capuchos Reformados de Santo António 

nada prejudica ao padroado real, quando todos somos incapazes de todo o 

domínio temporal, não da posse espiritual que só alegamos, pelo que não há 

dúvida a quem se deva dividir, mas Sua Majestade mandará livremente os 

missionários que quiser para os Aruãs. Mas, sobretudo, o que mais não posso 

tolerar neste alegado de Frei João de Santo Atanásio se não dividam as 

missões próximas dos Aruãs para se evitarem dissenções futuras sim, mas 

ensinados em dissenções pretéritas, contingentes sim são essas futuras 

dissenções. Porque livremente se originam sempre as tais dissenções por isto 
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são pecaminosas, mas conforme as experimentadas disposições, sendo 

contigentes são infalíveis as tais futuras dissenções, que Deus manda 

eficazmente evitar, e por isto torno a citar para o tribunal da justiça de Deus a 

Frei João de Santo Atanásio, e a todos os seus sequazes nesta matéria, 

porque se cá no juízo dos homens nesta matéria me vencer, cá sei que de 

todos ficarei vencedor ( ) âmago da intenção do Comissário de Santo António 

nesta metéria não só é querer o que é bem, mas querer o que é melhor não 

para si mas para o serviço de Deus de Sua majestade e dos mesmos Índios. 

Agora dependendo diante de Deus qual o âmago da intenção de Frei joão de 

Santo Atanásio nesta matéria, provar-se-à se necessário fôr, que é não querer 

o que é melhor, quando é certo que, aconselhando-lhe o Comissário de Santo 

António em certa ocasião, que o dito Frei João sempre fizesse o melhor e o 

mais que pudesse, o dito Frei João não só não quis tomar o tal conselho, mas 

se queixou de tal conselho se lhe dar, como se provará. Já tenho mostrado o 

dolo com que a Província da Conceição dizia dividir-se a de Santo António e 

ela escolheria, e por isso agora me não canso com mais o mostrar. 

     Deixo já de responder as mais prolixidades do dito Frei João, porque todas 

se podem verdadeiramente negar, não só quando ele simplesmente assim as 

diz e escreve, mas ainda quando ele com execretórios juramentos as jurar. 

Porque pela propensão viciosa que tem, de muitas vezes jurar, a experiência 

tem ensinado que muitas vezes sem justiça, sem juízo, e sem verdade o faz. A 

respeito do requerimento que por escrito fez a província de Santo António na 

Junta do Maranhão só se adverte uma equivocação e é que quando se diz que 

um missionário hoje filho da Província da Conceição, quando o sargento-mor 

andava na tropa, com o dito sargento-mor, e o índio que mandou o dito 

missionário tinha um nome bárbaro, mas esta equivocação não inficiona o que 

inculca a tal disposição. Adverte-se mais que se naquele seu alegado, a 

Província de Santo António então dizia, se achava no Estado do Maranhão só 

com oito sacerdotes certos, isto era no mês de Maio, em que muitos ainda se 

não tinham declarado em qual das duas províncias queria ficar, e por isso 

declarando-se depois com melhor acordo, os mais exemplares religiosos que 

estavam no Estado do Maranhão na Província de Santo António, dezassete 

religiosos dos quais doze são sacerdotes, e a Província da Conceição ficou 

com dezoito. Finalmente o dolo que a Província da Conceição cá inventou em 

requerer não entrasse nesta divisão a missão do Cumutá, porque subornando 

os frades para que nela ficassem, entendeu que necessariamente se lhe havia 
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de oferecer a tal missão, e quando viu que se lhe não oferecia, o foi com 

instância repetidas vezes, por muitos pedir, confundisse este dolo com se ver 

que o donatário a ofereceu ao Comissário de Santo António com instância, 

pedindo-lhe missionário para o Cumutá. E ultimamente deu por agravada a 

Província de Santo António não se fazer vistoria das ditas missões como no fim 

de seu requerimento pediu 62. 

(a) Do Comissário do Maranhão 

 

 

DOCUMENTO Nº 151 

S.d. [post. 1707, 20 de Julho], Lisboa, Convento de Santo António – 

Memória sobre as relíquias oferecidas ao Convento de Santo António de 

Lisboa por D. Frei Pedro de Fóios, Bispo de Roma, Coadjutor e Provisor 

de D. Luís de Sousa Arcebispo de Lisboa e Capelão-mor de D. Pedro II. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 6. 

 

     Âmbola de prata para os santos óleos; 

     Diadema de prata para o Santo António de coro; 

     Coroa para o Menino Jesus do coro; 

     Uma cruz grande de prata para a mão de Santo António do altar colateral 

direito (e à sua imitação seu irmão Mando de Fóios Pereira secretário de 

Estado mandou fazer outra cruz de prata com a imagem de Cristo também de 

prata para a mão de N. P. S. Francisco, que está na igreja em outro altar 

colateral da parte esquerda (…); 

     Uma relíquia do sagrado lenho da cruz de Cristo (…) que lhe mandaram de 

Roma em uma cruz pequena com todas as atestações… tiradas da cruz que a 

Imperatriz Santa Helena trouxe a Roma, e colocou em a Igreja intitulada Santa 

Cruz em Jerusalém. Entregue a Frei Manuel da Glória seu particular amigo. 

Mandou fazer uma custódia de prata lavrada com um coração de cristal no 

meio. 

 

DOCUMENTO Nº 152 

1709, Fevereiro, 20, Lisboa – Condições para a Divisão das Províncias 

(título de documento desaparecido). 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

                                            
62

 O documento não está assinado. Só no verso pelo remetente da carta. 
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(Apenas uma parte de uma capilha com o seguinte título: “condições da divisão 

das Províncias. Com estas condições se pediu à Sagrada Congregação a 

divisão das Províncias”) 

 

DOCUMENTO Nº 153 

1710, Fevereiro, 18, Lisboa – Cópia da Carta e Certidão enviada a D. João 

V por Frei João de Santo Atanásio, Comissário da Província de Nossa 

Senhora da Conceição. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 25. 

 

                          Senhor 

     O Governador e Capitão Geral deste Estado e Cristóvão da Costa Freire 

deu o traslado autêntico de uma carta de V. Majestade escrita em 10 de Abril 

de 709 anos Frei Paulo de S. Francisco, e Frei João de Santo Atanásio 

comissários das Províncias de Santo António, e de N. Sra. Da Conceição em a 

qual carta V. Majestade aprovava ao sobredito governador e capitão geral o 

que tinha obrado na expedição da tropa, que mandou ao Jari no ano de 707; 

sobre a qual houve junta nesta cidade do Pará, havendo requerimento da parte 

do Padre João Carlos Orlandine Superior da Companhia e do Comissário da  

Província da Conceição Frei João de Santo Antanásio. 

     Mais declarou V. Majestade na mesma carta por informação do dito 

Governador, que a experiência tinha mostrado, não obraram os religiosos das 

outras Províncias com zelo de serviço de Deus, e do de V. Majestade no tal 

particular; e no fim da dita carta lhe ordena escolha sempre os religiosos da 

Companhia para irem praticar os índios que supomos do Cabo do Norte por 

serem os sujeitos, que neste ministério conhecidamente fazem muita diferença 

aos outros religiosos; e finalmente recomenda V. Majestade ao Governador, e 

Capitão Geral do Estado, que na repartição dos Índios, que se baixassem para 

a tropa, que mandou ao Jari, se haja com o zelo, com que se tem portado no 

serviço de V. Majestade, a quem pedimos os Prelados das sobreditas 

Províncias seja servido ouvirmos com atenção, já que o nono silêncio foi causa 

de sermão condenados à revelia, e o queremos ficar para sempre se não 

provarmos verídica e legitimamente o contrário, reconvencendo de menos 

verdadeiros os informes, que a V. Majestade contra nós se escreveram; para 

prova do qual vai nesta incluso o traslado de uma petição, autenticada para 
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que o governador, e capitão geral nos mandou dar o traslado do termo, que se 

faz na junta das Missões deste Estado sobre a tropa do Yari, e o traslado da 

proposta de Frei João de Santo Atanásio então regente da missão sobre o tal 

negócio; e do traslado do termo da junta consta, que a tal tropa ia baixar os 

Índios Tairozes, e no traslado da carta de V. Majestade se diz que a tal 

diligência se fora fazer aos Índios Guaquizes, e Mercuras; de cuja diversidade 

se deixa claramente ver que não condiz o termo da junta com o que a V. 

Majestade se escreveu e o que haja distância e diferente entrada para as 

sobreditas nações; sabem-no os meninos do Pará, pois os Jairoses ficam mais 

para o Norte terra adentro do distrito dos Tucujus, e os Guaquizes, e Mucuras 

tem o seu domicílio, e entrada pelo Rio do Jari, e do verídico do traslado da 

proposta que se envia, verá V. Majestade o zelo e boa disposição, e como não 

pretendia impedir a tal tropa no seu intento, mas que à sombra dela se 

conseguisse duplicado fruto, descendo-se também de caminho alguns 

Aroaquizes, e Coracoratizes, cujos territórios fica mais próximo à boca do Yari, 

e com um cajado se podiam matar dois coelhos, como o sobredito Frei João de 

Santo Atanásio na sua proposta diz. 

     Porém a verdade da tal tropa do Jari foi que havia nele muito cravo, e o 

cheiro deste é que delineou a inventiva de se não admitir missionário capucho, 

por mais que se oferecem para o descimento dos Aroaquizes, e Coruatrizes (?) 

para a nossa missão do Carajó. 

     Em a Junta lendo-se mal a nossa proposta, e começando o ouvidor geral a 

falar em favor da nossa justiça, alterou-se muito o Governador levantando a 

voz, e escurecendo as nossas razões com o pretexto de que se impedia o bem 

comum, e serviço de S. Majestade confundisse o negócio, e em tais 

circunstâncias se meteram que perdeu o fio do principal. 

     E como não havia ser assim se um Irmão de um ministro da Junta ia por 

Capitão na tropa e foi o primeiro móvel nela, tendo a mira em cem peças que 

meteu em sua casa: outro ministro era um eco do Governador, por que ele não 

publique o que se não diz; a companhia era parte, o ouvidor geral, e o ouvidor 

ministro, por não serem julgados por inimigos do bem comum, que se alegava 

confusos com o que ouviam estiveram pelo que o Governador quis; o qual 

depois como lhe parecem, informou a V. Majestade o que da sua real carta se 

colige, da qual nos não queixamos senão do nosso silêncio, e da sagacidade 

do Governador, pois tirando a Província da Conceição os Missionários da 

Aldeia do Tuaré próxima à boca do Jari, em demonstração do agravo recebido, 
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e contenção de dar parte a V. Majestade permitiu o Governador que se 

mudassem os índios da tal Aldeia para a do Caiá junto a esta cidade, com capa 

de que ficando isto assim composto, não escrevêssemos a V. Majestade a 

ofensa que se nos tinha feito, metendo-nos no que escrevem a lança, sem nós 

podermos reparar o golpe, pelo engano que nos armou o qual pêlos efeitos (se 

supõem) foi traçado pelo Padre Reitor do Colégio da Companhia Inácio 

Ferreira, que (...), sem a qual não dá passo o trono deste governo, para tantos 

tão pesado, que Deus misericordiosamente seja servido acudir-lhe com o 

suspirado alívio. 

      Pêlos mesmos efeitos julgamos que a causa que este Padre tem para 

desluzir nossos créditos, não é outra mais que o conhecer-nos sempre bem 

visto de todos os Governadores, que tem governado este Estado, muito mais 

bem aceites, opinados, e favorecidos no agrado dos senhores reis de Portugal, 

maiormente na amorosa aceitação do sereníssimo senhor Rei D. Pedro 

segundo da saudosa memória, Pai de Vossa Real Majestade, como poderemos 

mostrar por muitas cartas, que como reais e preciosas memórias do dito 

Senhor, guardamos, nas quais (sendo escritas aos Prelados maiores, e 

menores, que a Província de Santo António tinha neste Estado) lhes agrade 

repetidas vezes o ferveroso zelo, com que ele, e os religiosos seus súbditos 

trabalhavam por aumentar o serviço de Seus e o seu na redução e conversão 

de tantas almas, que lhes constava tinham trazido, e não cessavam de trazer 

para o grémio da Igreja, e domínio de sua Real coroa; das quais cartas se há 

de achar uma na secretária deste Estado escrita à junta das Missões dele, na 

qual diz o sobredito Rei, e senhor estas palavras: Aos Religiosos de Santo 

António o louvor que merecem pelo descimento dos Aruãs. Outra se achará no 

Convento de Santo António de Lisboa escrita pelo dito Senhor ao Provincial, 

que então era, a qual não contém outra coisa mais que louvores e 

agradecimentos, que o piedosíssimo Rei e Senhor foi servido dar ao Provinçal 

pelo muito zelo ao serviço de Deus, e seu, como os religiosos da sua Província 

trabalhavam no ministério das Missões deste Estado até dar o sangue, e a vida 

(como muito deram) pela salvação das almas: e na dita carta ordena ao 

Provincial a publique em toda a Província para que os religiosos dela, com o 

paternal afecto, se animassem ao seguimento de tão santa e meritória 

empresa, prometendo a todos o seu piíssimo e real amparo. 

     Estes e outros lovoures divididos, e dados pelo zelo do serviço de Deus, e 

de V. Majestade aos pobres capuchos faltavam (não à sagrada Religião da 
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Companhia de Jesus, na qual sempre os reconhecemos sobrados) mas ao 

Padre Inácio Ferreira, que sendo tão douto, nunca os soube merecer; e 

podendo merecê-los à custa do seu trabalho, como os tem merecido muitos, e 

grandes servos da Companhia, achou por mais barato tirá-los aos pobres 

capuchos todos juntos, para se coroar assim por uma vez; solicitando para este 

vão fim (por meios que os verdadeiros filhos da Companhia muito estranham) o 

afecto do Governador para informar a V. Majestade (como não devia) que a 

experiência lhe tinha mostrado, que as outras Províncias não obravam com 

zelo do serviço de Deus, e de V. Majestade em praticar e descer os Índios: mal 

lhe podia mostrar a experiência, sucedendo isto no primeiro ano do seu 

governo: mas mostrou-lho sim a maliciosa inveja do dito Padre, a fim de que 

por este caviloso meio, contra a lei da repartição do distrito, se pudesse 

entrometer como com efeito se tem intrometido, nos que pela dita lei estão 

encarregados às Províncias de Santo António, e da Conceição, perturbando, 

como teimosa, e escandalosamente tem perturbados, e embaraçados os 

descimentos, que as duas Províncias até ao presente ano continuaram a fazer 

das Nações dos Maraunis (?), e Cumãs com muita suavidade, e pouco custo 

em serviço de Deus, e de V. Majestade, com grande proveito das almas, e 

utilidade deste pobre povo, que escandalizado clama contra o manifesto 

agravo, que com tal desdouro se nos faz. Deste é que nos queixamos a V. 

Majestade para que melhor informado, conhecida a verdade, acuda pela 

justiça, em confirmação, ou defesa natural da nossa. Muito era que com 

verdade se nos oferecia para escrever na matéria, porém a modéstia religiosa 

nos prende as mãos, por que sem preceito de quem nos pode obrigar não 

denunciamos culpas alheias, nem descubramos os defeitos dos próximos, a 

quem muito devemos amar, e a humildade de filhos de S. Francisco, nos 

inclina antes a padecer inocentes, do que a acusar culpados. 

     Bem conhecemos, que contra as duas Províncias irão nesta menção raios, 

e coriscos, além dos salvos informes, que em seu desdouro a V. Majestade se 

tem enviado nestes dois anos passados; agora daremos conta das nossas 

culpas, para que se lá chegarem outras por via do Governo, o do dito Padre 

Reitor, V. Majestade seja servido não lhe dar crédito até se não informar da 

verdade, por outras pessoas mais desapaixonadas; pois as duas referidas em 

tudo o que for contra nós damos por suspeitas, por nos serem manifestamente 

opostas. 
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     E quanto a nós, graças damos a Deus que nos nossos conventos se guarda 

à disciplina regular, e não dentro, nem fora de casa tem sucedido nestes 

tempos coisa que aos próximos com razão escandalize. Nas Missões, a que 

assistimos, tratamos aos Índios delas, como filhos espirituais, sem contra isto 

chegar queixa grave a este povo contra o nosso decoro. 

Os missionários pobres, e enfermos, trabalham quanto podem no serviço de 

ambas as Majestades. Quanto às negociações temporais a Província de Santo 

António, se manda uma canoa ao cravo, ou ao cacau é o mais a que se 

estende para os gastos precisos das Missões principalmente da Igreja delas; a 

Província da Conceição vale-se do meio de fazerem os índios das missões 

algumas canoas, e algum cal, que o síndico trespassa para comprar o que lhes 

é necessário; também se faz algum peixe para o mesmo fim, que é podermos 

confessar o que Deus, e V. Majestade nos tem encarregado; pois cá não 

podemos pedir, por não haver quem possa ou queira dar: estas são as nossas 

negociações temporais com toda a cerimónia, e moderação religiosa, pois é tal, 

que nas mãos dos síndicos, quando não tenhamos dívida, nunca é muito o que 

há de sobra. Para o serviço de V. Majestade se não falta com os índios, que se 

podem dar, bem que muitas vezes não é possível achar para dar quantos o 

Governador procura: trinta Índios, que andam à pedra para o fortim, que nesta 

cidade se faz, todos são das nossas Missões, e delas são também os Índios do 

novo pesqueiro, verdade seja que os Índios Aruãs, que há dois anos acarretam 

pedra para o fortim, lhes é penosíssimo o tal trabalho por ser pesado, e 

desabrido, e por tanto tempo, sem alívio, continuado; e aos Missionários é 

muito custoso enviá-los; porque lhes respondem que se lhes falta aos factos, 

como se desceram das suas antigas terras, e a Majestade do Senhor Dom 

Pedro, que Deus tenha em glória, recomendou que se lhes guardassem, e da 

falta desta observância junta com o trabalho tão continuado de uma tão 

desabrida obra, tem sido a causa de terem morrido muitos, e muitos mais 

terem fugido para as suas antigas brenhas para onde, sem dúvida, fugirão 

todos, se como tenho pedido ao Governador, os não aliviarem de tão penoso 

trabalho, alternando-os pêlos índios das mais Missões circunvizinhas a esta 

Cidade, não se escusando os ditos Aruãs no que na tal alternativa, justamente 

lhe couber. Assim o tenho protestado ao Governador da parte de V. Majestade 

em presença de testemunhas fidedignas, para que em nenhum tempo se nos 

possa dar, com verdade em culpa, a fuga dos tais Índios, nem os danos que 

dela seguirem a esta Capitania. E para que a V. Majestade conste, a Província 



 567 

de Santo António neste Estado, nos seus princípios, e nos anos mais próximos 

no serviço de ambas as Majestades tem trabalhado, e o agrado, e aceitação, 

que Frei João de Santo Atanásio tem para com a Majestade do Senhor Dom 

Pedro; se remete por outra via uma relação sumária de que poderá coligir, se 

há, ou não há zelo nos filhos das ditas Províncias, e como filho de tal Pai, nos 

não negará as influências do seu real agrado, e quando este (o que não 

esperamos) se nos negue, nem por isso se há-de titubear o nosso fervor em 

servir, esperando só de Deus o prémio do nosso mérito. Escrita neste 

Convento de Santo António do Pará aos 18 de Fevereiro de 1710. 

(aa) Frei João de Santo Atanásio 

Comissário da Província de N. Sra. da Conceição 

Frei Paulo de S. Francisco 

Guardião Comissário de Santo António do Pará 

 

 

 DOCUMENTO Nº 154 

1710, Junho, 10 (São Luís do Maranhão) – Carta de Francisco Potefeliz, 

Síndico dos Conventos do Maranhão, anunciando o afastamento do cargo 

com denúncia das despesas das Missões. 

A.N.T.T. O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n.  

 

     Meu muito Reverendo Padre Provincial Frei João de São Tomás 

     Com razão estranhará Vossa Paternidade este meu arrojo, em particular 

estas regras, mas a ocurrência, e a obrigação do cargo, que até agora ocupei 

me não isenta de as fazer, pois fui Síndico do Convento desta cidade do Pará e 

de todas as missões, por morte de meu sogro Lourenço Alves Roxo desde o 

ano de 1697 até este ano de 1702. E por algumas dúvidas, que tive com o 

Irmão Comissário por eu zelar as esmolas do Convento, larguei a dita 

ocupação de síndico. E para que Vossa Paternidade venha na boa inteligência 

o porque o fiz, e ainda para serviço de Deus Nosso Senhor e do bem do 

Convento, narrarei ingenuamente o motivo e causa, que me fez largar a dita 

assistência. 

     Foi o caso, que encomendado ao Presidente Frei Manuel da Graça, o 

Províncial da Misericórdia, todos os sermões das quartas feiras da quaresma, 

dos quais pregou o Irmão Comissário três, um por falta do Irmão Pregador Frei 

Domingos de São Pedro de Alcântara por adoecer no dito tempo, que havia de 
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pregar, e os outros dois por o dito Irmão Comissário os querer pregar, dos 

quais três sermões, a esmola forçosamente quis qplicar para as missões, o que 

me impugnei como me ocorria, a que ele dito Irmão Comissário tornou a instar 

com tanto domínio, que fui obrigado até entregar a carta de síndico, pois 

parecia que bastava para se dar por satisfeito, em aplicar às missões a esmola 

de todos os que pregou nos domingos de quaresma [na] Igreja Matriz desta 

cidade e se a tal esmola, sobre a qual houve a contenda, a havera pedido com 

aquela urbanidade religiosa, que alegam as constituições, na qual não tem 

mais que o uso delas, com o parecer dos discutos, e cedera deste meu zelo, 

suposto em parte claudicaria pelo que me ocorre, pois o convento se não acha 

tão abastado, que dele se possa divertir coisa alguma para a outra parte. Pois 

somente se acha com 49.037 Reis e estes não chegam para provimento de 

legumes e aguardentes e outras coisas, que necessariamente se gastam no 

refeitório e o mais comum de casa, e considerando a importância dos três 

sermões que importam 18 Reis não são estes, os que hão desempenhar dois 

contos de reis, que me devem as missões, sendo que ao Convento muitos 

destes poucos o ajudam. Esta mesma questão tive com o Irmão Guardião Frei 

António de Santa Catarina querendo reservar outros três sermões para o 

serviço de certa casa da Província, da qual me mostrou licença, repliquei. E 

ponderando o dito as minhas equivalentes razões, foram metidos no recibo do 

convento. 

     Agora meu Padre Provincial se eu nestas implicâncias errei, terei por grande 

dita a repreensão da Vossa Paternidade, mas só o que poderei afirmar, que 

confessarei ter errado por zeloso síndico que como não aceitei o dito cargo por 

respeitos humanos, a Deus espero a remuneração. Também me parece dar a 

Vossa Paternidade uma breve conta dos recibos que tiveram, e despesas que 

fiz com as missões, desde que sou síndico, para que Vossa Paternidade veja o 

resto com que assisto da minha fazenda, além do que recebo para vir no 

conhecimento do muito que as missões gastam, e o pouco lucro que depois se 

tira, o que em nenhumas das outras missões das mais religiões se observa, 

não deixando de ser em ludíbrio da religião, pois mal condiz os excessivos 

gastos que nelas se fazem, com o que professam os filhos de Nosso Padre 

São Francisco e poderá ser que por tão zeloso que sou desta sagrada religião, 

e não ignorar semelhantes exorbitâncias, não sou de alguns religiosos bem 

visto mas como o meu fim é desinteressado e dirigido ad majore Dei gloriam, a 

tudo me submeto para a censura. 
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     Os recibos, e as despesas são as seguintes: 

     Sendo o Irmão Presidente Frei António das Chagas 

     Receita desde os meses de 2 de Junho até 13 de Julho de 1699....306$162 

     Despesa dos ditos meses...................................................................738$242 

     Fora esta despesa, que está feita depois deste ajuste, muito mais importará 

a despesa deste ano com a esterilidade que houve de cacau. 

     Parecia-me acertado que o Irmão Síndico que se fizer no tempo vindouro 

fosse confirmado pelo Padre Provincial da Província, já que o ser eleito pelo 

mesmo, repugna ao estatuto a este fim posto, remetendo-se-lhe a carta de 

síndico do Convento do Pará. E das missões, com um regimento como se há-

de haver com o que pertence ao Convento e às missões para o Convento ou 

Conventos. Porque com esta clareza se evitam dúvidas, que acontecem entre 

o síndico e os Prelados, e também porque os Prelados locais não possam 

dispôr coisa alguma do económico como remeter carregações para o Reino, 

aprestar canoas para o sertão nem os homens, que forem nelas sem o parecer 

do síndico em estas e outras semelhantes. Porque por alguns não observarem 

este ditâme perderam muito que poderíam recuperar, e sobretudo fará Vossa 

Paternidade aquilo, que melhor lhe ditar a sua consciência para honra e glória 

da religião e serviço de Deus lhe ampliando a Vossa Paternidade da vida 

eterna, e a mim muitas ocasiões em que obedecer a Vossa Paternidade.          

A pessoa o céu guarde. Pará, 10 de Julho de 1702. 

(a) Francisco Potefeliz 

 

 

DOCUMENTO Nº 155 

S.d (cerca de 1710), S.l. [Reino] – Representação que a Província de Santo 

António do Brasil fez ao rei (D. João V?) para impedir a fundação de 

missões dos frades Arrábidos em Pernambuco. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

 

     Representação que esta Província fez a El Rei para impedir a fundação, que 

a título de Missões pretendiam fazer os Padres Arrábidos em Pernambuco” 

     Senhor 

     Representam a Vossa Majestade o Provincial e mais religiosos da Província 

de Santo António do Estado do Brasil, querendo os Senhores Reis 

predecessores de Vossa Majestade, o grande fruto que os Religiosos 
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sobreditos faziam em todo aquele Estado, foram servidos fazer-lhes mercê de 

lhe mandar passar provisão para que pudessem edificar novos Conventos, sem 

lhes ser necessário recorrer a Vossa Majestade, nem outra coisa mais que 

fazerem-no a saber ao governador que pelo tempo fosse. E com efeito, eles 

suplicantes, além daqueles que tiveram específica suplica, edificaram outros 

mais, que pareceram necessários para o bem das almas, e melhor expedição 

das missões, que como foram os primeiros religiosos que passaram àquelas 

partes, e edificaram todas estavam a seu cargo, os quais pela pobreza da terra, 

pelo que ficou destruída e os povos alcançados pelo cativeiro dos Holandeses 

tantos anos, e os Conventos maltratados, mal se podem os ditos Religiosos 

sustentar, e reparar os sobreditos Conventos, e por esta razão se recorreram a 

Vossa Majestade, implorando sua sua Real caridade para lhes fazer mercê de 

lhes mandar dar a côngrua que se costuma dar aos mais Conventos, ao que 

até agora se não tem deferido, entendendo-se no Conselho Ultramarino, que 

não há bastantes (…) para se poderem dar estas côngruas sem prejuízo de 

terceiros. 

     E sem embargo de tudo isto, têm eles notícia que os religiosos da Província 

da Arrábida, com o pretexto de missionários, pretendem passar àquelas partes 

do Estado de Pernambuco, e nelas fazer fundações, e ainda que o pretexto é 

santo e louvável, nem o pretexto, ou intento dos suplicantes é impedir o fruto 

das missões. Contudo é necessário primeiro se considerar no meio da 

conservação, porque importa muito pouco que as fundações de façam, se não 

forem necessárias e não houver com que se conservem, pois da falta das 

esmolas para a sustentação, resultará ocuparem-se os religiosos em coisa que 

se converta mal o santo intento com que pretendem passar àquelas partes. 

     Que estes novos missionários não sejam necessários naquele estado, e 

menos naquela parte de  Pernambuco para o bem das missões se mostra, 

porque naquele bispado se acham edificados dezanove conventos, a saber: 

oito da Província de Santo António do Brasil, dois da de São Bento, quatro da 

do Carmo, quatro dos Religiosos da Companhia, três dos de Santa Teresa, um 

dos Padres de São Filipe Neri um. Por todos estes religiosos se repartiram, em 

tempo de Aires de Sousa de Castro, sendo Governador, por ordem de Vossa 

Majestade dez missões que há no sobredito Pernambuco e tem os suplicantes 

duas; os religiosos de São Bento duas; os Religiosos do Carmo duas; os 

Religiosos de Santa Teresa que novamente foram a fundar sem missão, e 

tanto aqueles Conventos, como estas missões se acham repartidas por todo 
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aquele Bispado em tal forma que de uns, e outros tanto pelas aldeias em que 

assistiu, quanto pelas missões que pela terra dentro estão, fazendo os 

suplicantes de contínuo, e como actualmente estão assistindo religiosos da 

sobredita Província de Santo António no Palmar, em Ceará, e não em todas as 

tropas à conquista, de onde tem convertido, e instruído na fé a muitos, como 

Vossa Majestade poderá informar-se do governador, que actualmente assiste 

na dia Praça de Pernambuco, e de todos aqueles Governadores que em seu 

tempo tiveram guerra com o gentio, que se não negam os suplicantes para 

tudo o que é servido de Deus e de Vossa Majestade, com o que bem se 

verifica não serem necessários os novos missionários que se inculcam. E 

quando ainda se experimentasse ser necessário que houvesse mais missões, 

não se acham os sobreditos Conventos e Províncias daquele Estado tão falto 

de amor de Deus, e do bem das almas, que se não ofereçam a fazê-los, como 

na forma que Vossa Majestade dispuser ao seu Governador. 

     Demais que aos já criados naquelas missões, como são os suplicantes, lhes 

é mais fácil a redução daquele gentio, pela língua que já muitos sabem e 

aprenderam, e sabem as partes e lugares de onde o gentio assiste e sertões 

que a experiência de muitos anos lhes tem ensinado, e tudo isto falta aos que 

novamente querem ir fundar, e para se fazerem hábeis para exercitar as 

missões necessitam primeiro de muita experiência aprender a língua, e 

jornadas o que não podem saber nunca, porque passados dois ou três anos se 

voltam à sua Província, e vão outros de novo, e desta ordem não fazem muito 

fruto, porque a experiência tem mostrado, e se vê todos os dias os religiosos 

que têm Províncias neste Reino, que são muito poucos ou quase nenhum o 

que chega a estar nas missões mais de três anos, e este tempo não basta para 

saber as povoações por serem muitas e dilatadas, quanto mais para saber os 

sertões, e aprenderem a língua, que sem uma, e outra coisa não podem fazer 

missões. 

     E lhes parece aos suplicantes inculcar a Vossa Majestade um meio muito 

suave para o seu zelo, e evitar dispêndios à sua Real Fazenda na condução 

dos novos Missionários. E é que pode Vossa Majestade, se lhe parecer, 

ordenar ao seu Governador que convocando os Prelados de todas as 

sobreditas Províncias, lhes ordene que cada um tome aquelas partes mais 

distantes que virem podem chegar, e sejam obrigados a mandar a estas todos 

os anos quatro missionários a pregar, e confessar, e converter o gentio que 

acharem. E seja o Governador obrigado a dar parte a Vossa Majestade como 
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se cumpre com esta disposição de Vossa Majestade e fazendo-se assim 

manifestamente se mostra a falta da necessidade que há para se fazerem 

novas fundações. 

     Quanto à conservação, evidentemente se mostra, porque sendo todos 

religiosos que ali assistem, Mendicantes, cada um vai reconhecendo a 

necessidade em que se acha, pois em os Conventos em que a grandeza da 

caridade de Vossa Majestade não pode abranger por falta dos rendimentos 

com a côngrua, se acham muito impossibilitados, que lhes não bastam as 

esmolas pelo limitado, a sustentar os religiosos, e reparar os Conventos e 

assistir ao culto divino. E se para a conservação destes que lá assistem, não 

bastam, como bastaram para outros mais, que somente de esmolas se 

sustentam. E se os ministros de Vossa Majestade acham que sem prejuízo dos 

da folha se não podem dar côngruas aos Conventos, que ainda as não tem, 

sendo fundados há cincoenta anos, e que tem servido a Vossa Majestade em 

guerra viva com o holandês, padecendo então muito como fieis vassalos de 

Vossa Majestade, e com isto se vê bem que se não deve permitir esta nova 

fundação de novos missionários, pelo que pedem a Vossa Majestade que lhes 

faça mercê mandar considerar este negócio, e achando serem as razões, que 

apontam suficientes, haver por escuso os novos missionários, com os quais se 

impossibilita mais a conservação dos religiosos que lá se acham, que se 

devem conservar, pois eles foram os primeiros que ao gentio daquela parte 

deram a conhecer o lume da fé, e conhecimento daquele gentio, lhes será mais 

fácil a sua redução. 

 

 

DOCUMENTO Nº 156 

S.d. (cerca de 1710) – Memorial sobre a mudança dos índios Aruãs e o 

poder temporal exercido pelas autoridades administrativas do Maranhão 

nas aldeias. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n.. 

 

     Memorial das coisas concernentes à Missão 

 

1º. O mudarem-se os Aruãs das suas terras pelas razões, que se apontam em 

um manifesto, que mandou o Senhor Comissário fazer para se remeter a 

Roque Monteiro, e outro o Artur de Sá, no qual bem se declara o serviço, que 
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se faz a Deus, e a Sua Majestade na tal mudança, e por nos livrarmos de ruins 

suspeitas de nos publicarem os émulos por inconfidentes. 

 

2º. Em nos darem por missão nossa os Coribarés, gentio, que ainda está no 

mato, e no paganismo, mas tenho boas notícias dele falam a língua geral do 

Brasil, que é a melhor conveniência que lhe acho, descendo-se podem-se fazer 

dezassete aldeias. São muito fiéis, e obedientes a alguns poucos brancos, que 

têm entrado nas suas terras, e finalmente são tais, que desejam muito os 

Padres da Companhia tê-los por fregueses. E não estão muito distantes desta 

cidade, e podem-se situar em boas paragens. Neste ponto atiro ao ficarmos 

bem na repartição, que cuido se fará das missões novas. E como Roque 

Monteiro disse ao irmão Comissário, que visse se se podia povoar até as Índias 

de Espanha, e bem se pode fazer pelo Rio dos Amazonas, não até às 

povoações dos Castelhanos, mas até às dos índios sujeitos a eles, e 

povoando-se até elas hão-de ir missionários, e eu tomara não nos coubesse a 

sorte porque são cinco meses de viagem pelo rio acima, e terras não muito 

sadias, e muito sujas de mosquitos, e outras pragas. Pelo que queria o nosso 

distrito mais perto da cidade, e com as conveniências, que acima ponto, mas 

não as declaro, mas antes digo, que como estas almas estão no paganismo, 

me compadeço delas, e que não queremos coisa, que outrém deixar, mas 

queremos ter o trabalho de descer do mato esta nação para o Grémio da 

Igreja, e para cima do Rio das Amazonas para servirem a Sua Majestade, e a 

estes moradores. A este tom são as razões que alegam a Artur de Sá, que a 

Roque Monteiro não se fale nisto, que como ele não estará agora advertido 

donde habitam estes índios cuidará talvez são mais remotas as suas terras do 

que são, e me não entenderá a minha intenção, e tão bem se há-de pedir esta 

missão ao Geral, porque me disse nos alargássemos nós mais, mas não nos 

ajustamos no que intenta dar, o que fica transferido para o depois que partir o 

navio, com que em caso que nos dê o gentio sobredito, nos convém que nos 

venha dado, ou confirmado por El Rei. 

 

3º. Tem-se feito junto a esta aldeia do Joanes uma aldeia nova de uns índios 

Goianazes, que o Irmão Presidente Frei João de Santo Atanásio desceu, e 

virão ainda outros mais para ela, e para servirem a Sua Majestade no serviço 

de um pesqueiro em que assistem uns índios Sacacas da nossa aldeia da dita 

missão do Joanes, que é o remédio do Pará, mas não querem estar sujeitos ao 
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cabo dela, que tem o governo temporal. O que se pede é que na aldeia nova, 

que temos feito, não tenha o sobredito cabo nenhum poder, nem jurisdição, 

porque com essa condição deixaram os matos aonde assistiam, porquanto 

estes índios Goianazes, e como novos tem para si, e não se enganam muito, 

que o Cabo, e os seus soldados são uns diabos. Com que despachando-se 

bem esta proposta conservar-se-ão estes índios, e virão saindo outros dos 

seus bosques. 

 

4º. Pedem-se a Artur de Sá, dez ou oito índios para ajuda desta missão do 

Joanes, e outros dez na aldeia nova. Com bem moderação nos havemos, pois 

tem os Padres da Companhia 25 em cada missão, e 30, ou 35 mil reis cada 

missionário, e se não temos outro tanto, não é por não trabalharmos mais que 

eles, nem por Sua Majestade os não querer dar, como disse Roque Monteiro 

ao Irmão Comissário, para ajuda dos gastos, mas porque se não soube, até 

agora falar. 

 

5º. Mais pedimos que uns dez casais Aruãs que vieram por meu respeito para 

esta aldeia de Joanes e estão em que se fez de novo agora eram parelhas com 

os índios Goianazes tem a mesma razão para se livrarem da tal sujeição e não 

fazem nenhum agravo a ninguém. 

Mais se procure a Capelania do navio que vier para este Estado, antes outrem 

a procure e que não há-de faltar quem o faça. Sendo o de António Freire, não 

será dificultoso de conseguir, falando-nos primeiro nisso. 

E não se esqueça Vossa Caridadearidade Irmão Pregador de desculpar se se 

tocar neste ponto da passagem. 

Parece se mandam acrescentar os pesqueiros, se o Senhor Artur de Sá lhe 

falar nisto. Bem lhe pode responder que sim, mas que não há sal para tantos, 

que só para um chega o sal que se faz. Multiplicando-se os pesqueiros se 

devem acrescentar as salinas e para o acrescentarem só destas é muito 

conveniente ainda a mudança dos Aruãs, que podem fazer, mas isto não se 

pode afeitoar de repente, porque é necessário terem suas roças para não 

começar logo a fazê-los trabalhar sem os terem para sustento das suas 

familias, com que, acrescentando-se os pesqueiros e salinas, se multiplica a 

Fazenda Real. O alento serviço que se faz a Deus em mudar os Aruãs se faz 

este a Sua Majestade para o outro pesqueiro ( ) Majestade, mas devem eles 

não se ocuparem em outro serviço pois o fazem tão grande a El Rei naquilo 
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para que estão deputados, porque assim os Aruãs são (  ) e os Goianazes no 

pesqueiro que se fizer de novo, se poderão bem conservar e de outra sorte 

tornarão para os matos de onde tiverem saído. 

 

 

DOCUMENTO Nº 157 

1711, Fevereiro, 26, Lisboa – Carta de D. João V em que critica os 

negócios ilícitos que lhe constaram terem sido feitos por alguns 

missionários no Pará, e solicita ao Superior da Província de Santo 

António que lhes ponha fim. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. nº 40. 

 

Carta de El Rei D. João V que estranha os negócios que fazem alguns 

missionários para que o Provincial lhe ponha remédio. 

 [À margem: Por  El Rei  –   Ao Provincial dos Capuchos de Santo  António 

Lisboa, 26 Fevereiro de 1711 –  Rei] 

 

Para o Provincial dos Capuchos de Santo António 

     Provincial dos Capuchos de Santo António, Eu El Rei vos envio muito 

saudar. Sou informado que os religiosos vossos súbditos que no Estado do 

Maranhão estão encarregados da missão de algumas Aldeias, se empregam 

com excesso nas utilidades temporais do comércios, vendendo aos moradores, 

a título de esmola, o trabalho dos índios na fábrica de canoas, sal, pescaria e 

semelhantes, e ainda os mesmos géneros. E como os ocupam para si, com 

grande repugnância os entregam conforme à repartição que tenho ordenado 

assim para os moradores, como para as fortificações e serviço de Estado, em 

que se lhes paga o seu trabalho e porque o referido é muito contrário à pobreza 

que a vossa religião professa, na qual desejo se conserve o crédito que tem de 

reformada, vos encomendo muito façais que os ditos religiosos se abstenham 

de negociações, que são indignas de missionários e de escandalo e prejuízo 

aos mesmos índios. 

     Escrita em Lisboa a 26 de Fevereiro de 1711 

 

(a) Rei 
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DOCUMENTO Nº 158 

1711, Março, 13, Lisboa – Carta de D. João V ao Provincial de Santo 

António dos Capuchos para enviar missionários para o Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 41. 

 

        Ao Provincial da Província de Santo António dos Capuchos 

     Provincial da Província de Santo António dos Capuchos, eu El Rei vos 

envio muito saudar. Sendo notório que os Sumos Pontífices Nicolau V, Calisto 

III, Sixto IV, e Leão X concederam aos reis meus predecessores, para todos 

seus sucessores em remuneração dos relevantes serviços feitos à Igreja, o 

Padroado de todas, e dos benefícios eclesiásticos de qualquer qualidade, que 

possuem em todas as ilhas a terra firme do Ultramar, Reinos, ou Impérios 

marítimos, não só no descoberto até então, mas também no que ao diante se 

descobrisse, com poder de nomear Bispos, Arcebispos, Primazes e Patriarcas, 

e de mandar às ditas conquistas missionários não só seculares, mas também 

regulares das ordens mendicantes, posto que estes, não sem licença de seus 

superiores, e tudo consta rigoroso direito de propriedade que ninguém de 

qualquer estado secular, ou regular, ou de qualquer qualidade eclesiástica, ou 

temporal, ainda que seja Bispo, Arcebispo, ou Primaz, Patriarca, Cardeal, Rei 

ou Imperador pode ir ou mandar outrém, às ditas conquistas sem expressa 

licença minha, porque assim os referidos Pontífices, como Alexandre VI lho 

proíbem em gravíssimas penas, o que tudo consta das bulas que se acham na 

Torre do Tombo e considerando a grave obrigação, daqui me resulta de 

mandar a todas elas competente número de missionários doutos e pios, 

maiormente havendo protestado os Bispos do Ultramar, e os superiores das 

missões que os operários são mui poucos para tantas e tão grandes searas, fui 

servido mandar escrever-nos esta carta, e admoestar-vos como a bom 

vassalo, me ajudeis a descarregar nesta parte a minha consciência, mandando 

da vossa ordem os mais missionários que puderdes e julgardes por ministros 

idóneos do Sagrado Evangelho naquelas remotíssimas partes, intimando-lhes 

que os que não estivessem legitimamente impedidos, devem acudir à extrema 

necessidade espiritual em que se acham tantos milhares de almas, exortando-

os a tão santa empresa por carta vossa, mandando juntamente a cópia desta 

com a brevidade possível a todos os conventos Da vossa jurisdição, 

ordenando-se na comunidade, porque nisto fareis um grande serviço a Deus 

Nosso Senhor e a mim, e de todos os que foram a tão santo ministério, e bem 
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das almas e me mandareis lista, para que os tenha na minha real lembrança 

para lhes fazer mercê a lhes mandar assistir com o viático, e executando o 

referido mandareis então com a brevidade possível. Escrita em Lisboa a 13 de 

Março de 1711. 

(a) Rei 

 

 

DOCUMENTO Nº 159 

1711 (cerca), S.l. [Reino] 63 – Informação de Frei Nicolau da Conceição, 

Procurador Geral das Missões em defesa dos missionários da Província 

de Santo António no Maranhão, acusados de usar os índios em interesses 

particulares. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 18, doc. 

s/n. 

 

      A Vossa Majestade se fez presente pela Junta das Missões, que os 

Missionários da Província de Santo António, assistentes na Capitania do Pará, 

abusavam dos índios, que lhes eram encarregados para suas conveniências 

próprias e interesses particulares, ocupando-os em fábrica de cal e pescarias, 

para com uma, e outra coisa comercearem contra a sua Regra. 

      Esta queixa, Senhor, é conhecidamente afectada, sendo resultado do zelo 

dos oficiais da Câmara daquele Estado, e de outros mais que os acompanham 

nos seus notórios e repreensíveis interesses. Pois sempre os tais tiveram 

insaciável sede da administração dos índios, de que nos tempos passados 

justamente por Vossa Majestade foram privados, à vista das verdadeiras e 

contínuas queixas, que havia, de que as Camaras, com absolutas disposições 

em ordem aos seus demasiados interesses, vexavam e perseguiam aos pobres 

e miseráveis índios, que nos tempos presentes só acham a sua bem merecida 

protecção em os ditos missionários, aos quais por disposição de Vossa 

Majestade estão sujeitos, assim no espiritual, como no temporal e não será 

muito dificultoso de persuadir (segundo a experiência tem mostrado) que os 

tais missionários tratem a estes miseráveis índios com mais piedade e menos 

ambição, do que um governo meramente secular, e absoluto (qual é o das 

Câmaras em aquele Estado) tão distante do Reino aonde se podem merigerar 

                                            
63

 O documento apresenta no verso da capilha a data 1708, o que parece não corresponder ao 

teor por ser uma resposta a carta régia datada de 26 de Fevereiro de 1711. 
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as suas assaz notórias exorbitâncias. E como estas sejam de algum modo 

rebatidas pelo religioso zelo dos ditos missionários, o que é em louvável 

prejuízo das conhecidas liberdades, e demasiados interesses, para que os 

Povos querem usar dos ditos índios; toda a repreensível ânsia das câmaras foi 

sempre, e ainda agora desluzir o religioso procedimento dos missionários, para 

assim melhor se introduzirem em o absoluto governo dos índios, o que 

totalmente é oposto ao serviço de Deus e de Sua Majestade, e em irreparável 

prejuízo dos mesmo índios; os quais dificultosamente se quererão sujeitar às 

ditas Câmaras, aonde não podem achar o pasto espiritual, e continuamente 

encontram a operação corporal. 

     O que suposto deve fazer-se presente a Vossa Majestade, em ordem a 

justificar o procedimento dos ditos missionários, para que conservem a boa 

opinião que sempre naquele Estado tiveram, o que repetidas vezes se mandou 

agradecer à dita Província de Santo António, não só por esta Junta das 

Missões, mas também pelo Conselho do Ultramar, cujas cartas se hão pôr 

oferecidas em os seus registos. Que naquele Estado teve esta dita Província 

(antes de se dividir dela a Província da Conceição) dois conventos, um em o 

Pará, e outro em o Maranhão, e dez missões. Porém, hoje depois da dita 

divisão, só se acha o Convento do Pará e cinco missões, a saber uma em 

Joanes, duas nos Aruãs e no sertão duas, a que chamam Parú e Orobucoara. 

     Para governo do dito convento, tem Vossa Majestade concedido umma 

Aldeia de trinta casais. E para o serviço de cada uma das missões, vinte e 

cinco índios a cada Missionário. E como neste Estado não há nem pode haver 

a forma de pedir as esmolas, como neste Reino, e seja forçoso, que os ditos 

missionários se alimentem com o necessário, e aos índios, que estão a seu 

cargo acudam com o preciso, concedeu Vossa Majestade também licença, 

para que o dito Convento do Pará mandasse todos os anos ao cravo e cacau 

uma canoa, para que com o procedido dela, se remediassem as necessidades 

dos religiosos, e índios, não só com os víveres para o sustento, mas com os 

vestidos e ferramentas para o trabalho, em cuja despesa se faz um 

considerável gasto, pelo excessivo preço, que todas estas coisas tem em 

aquele Estado. E como com as resultas de uma só canoa (que se não excede), 

se não pode suprir tanto dispêndio, faz o dito convento por acaso alguma cal, 

como fazem os mais moradores daquele Povo, da qual se aproveita para o 

reparo, de que continuamente necessita. E outro sim, usa de algumas 

pescarias para os seus provimentos e dispêndios de jornada que se fazem por 
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mar, para o que precisamente se necessita de vinte e cinco índios, que remem 

a canoa. 

 

     Aos missionários de cada missão (como já disse) concedeu Vossa 

Majestade vinte e cinco índios para o serviço da Missão de Cadaú, e ao 

Presidente de todas elas facultou Vossa Majestade poder mandar cada ano ao 

cravo e cacau uma canoa, para com o procedido dela se poder acudir ao 

excessivo gasto, que se faz em as missões, não só para a conservação dos 

índios delas, mas para o descimento que deles se faz em os sertões. E como 

seja conhecidamente impossível, que só com estas referidas espécies de 

cacau, e cravo, peixe e cal se hajam de sustentar os missionários, que de outro 

modo se não pode haver, pois com vinte e cinco mil reis que Vossa Majestade 

dá para o sustento e mais necessidades de cada missionário, não é muito fácil 

suprir a despesa que este consigo faz, e deve fazer com a conservação, e 

descimento dos índios. 

 

     Nestes termos, como este modo de proceder, não seja para adquirir lucros 

repreensíveis, senão para satisfazer as despesas necessárias, injustamente se 

lhe dá o título de comércio, com o qual a reforma da dita Província se acha 

muito afrontada, e justamente sentida, pois o de que os ditos missionários são 

afectadamente arguidos, e só em ordem ao serviço de Deus, e de Vossa 

Majestade, e nunca para próprios interesses, como assás evidentemente se 

tem mostrado, e se vê com não menos evidência, pois tendo faculdade de 

Vossa Majestade para mandar cada ano para este Reino, livres de direitos, 

duzentas arrobas de cravo ou cacau, não se achará, que usem desta lícita 

liberdade e se alguma vez o fizeram, nunca chegou a sua carregação a esta 

quantia, sendo outro sim o procedido dela, para voltar para o mesmo Estado, 

empregado em paramentos, e mais coisas necessárias para o culto divino do 

convento, e missões, que é o maior interesse que a dita Província costuma ter 

como é notório. 

 

     Para nenhum dos ditos ministros se valeu o Presidente das Missões e seus 

missionários, senão dos vinte e cinco índios que são concedidos para o serviço 

de cada missão, e de cada uma delas tira o dito Presidente cinco índios, dos 

ditos vinte e cinco para haver de prover a canoa que lhe é concedida, e daqui 

se não excede coisa alguma, como é notório em aquele Estado, a quem julga 
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livre de qualquer paixão e interesse e a ser o contrário, fácil coisa era a sua 

averiguação, pelos livros das Carregações, que há em aquele Estado, e pelos 

das Alfândegas deste Reino (testemunhas que muitos não poderão alegar) e 

com mais intrínseco exame, pelo livro da receita das esmolas da dita Província, 

que se acha em poder do seu síndico geral, Manuel Lopes do Lavre, aonde se 

não encontrará recebimento algum que tenha a sua origem no chamado 

comércio do Maranhão, cuja lícita agência, não só não encontra a perfeição da 

Regra que a dita Província professa, mas antes se deve admitir, e praticar 

quando os religiosos dela em semelhantes terras morarem. E com muito mais 

razão, sendo para os lícitos efeitos que se apontam. 

 

     À vista da injusta desatenção, que a dita Província experimenta em os 

oficiais da Câmara daquele Estado, não pode ficar muito lugar ao Provincial 

dela para facilitar os ânimos de seus religiosos, para voluntariamente 

empreenderem uma jornada de tanto risco e trabalho, de que só tiram a 

remuneração que aqui experimentam, em as vexações, que lá sentem. Nem o 

dito Provincial fica muito livre para fazer escolha dos religiosos, que são mais 

capazes para fazerem esta jornada, e de se empregarem em tão considerável 

e tão importante empresa, pois não só vêm em cabeça alheia estas 

desatenções, mas que em aquele Estado se acham religiosos pregadores com 

assistências de dez anos, sem poderem conseguir o serem sacerdotes, por 

falta de bispo que lhes dê ordem, e que destes se impede o virem tomá-las a 

este Reino, proibindo outro sim, que voltem para ele os religiosos, que tem já 

acabado o tempo, que deviam assistir naquele Estado; o que conhecidamente 

não é grande incentivo este, para haver missionários voluntários, gerando se 

não possa considerar que os haja constrangidos, assim por não serem estes os 

mais úteis para a missão, como porque esta obrigação rigorosamente se lhes 

não pode impôr, por não se compreender nos três votos que professaram. 

 

     Em consideração do que deve Vossa Majestade mandar estranhar aos 

oficiais da Camara daquele Estado as afectadas queixas, com que pretendem 

desluzir o religioso procedimento dos missionários da dita Província, mandando 

outro sim, que a estes se não impeça voltarem para este Reino, quando os 

seus Prelados os mandarem, constando, que tem assistido nas missões 

daquele Estado, o tempo, que está determinado pelas constituições da dita 

Província, principalmente quando missionário algum não volta para este Reino 
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sem ao menos assistir seis anos em aquele Estado, não falando, em os que 

ordinariamente assistem mais de doze, nem em os que muitas vezes 

costumam lá ficar para sempre. E desta sorte, não só ficará a dita Província 

restituída do crédito, em que neste se acha defraudada, mas assim se evitarão 

as vexações, com que naquele Estado se vê oprimida. 

 

(a) Frei Nicolau da Conceição 

Procurador Geral 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 160 

1712, 22 de Fevereiro, Lisboa – Carta do Procurador da Província de 

Santo António sobre a planta que o Arquitecto João Antunes fez para a 

Casa dos Barbadinhos Franceses a São Sebastião da Pedreira. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 9, 

macete 1. 

 

     Diz o procurador geral da Província de Santo António dos Capuchos, que o 

arquitecto da cidade João Antunes fez a planta para uma obra que manda fazer 

em a quinta de António Gonçalves Prego a São Sebastião da Pedreira, a qual é 

constante ser para os religiosos Barbadinhos Franceses.  

     E porque, para certo requerimento lhe é necessária uma certidão jurada das 

direcções que leva a dita obra, e das oficinas e casas que contém a dita planta 

com toda a individuação. 

     Pede a Vossa Mercê lhe faça mercê mandar que o dito arquitecto da cidade 

João Antunes passe a certidão jurada de tudo o referido, em forma que faça fé. 

 

E Roga Mercê 

 

Como pede// Cunha// Em  virtude do despacho acima, certifico eu João 

Antunes, arquitecto de Sua Majestade que Deus guarde, que por ordem de 

António Gonçalves Prego fiz uma planta para a sua quinta sita por cima do 

Chafariz de Andaluz, a qual planta consta das casas e oficinas seguintes: uma 

cozinha e casa para lenha e casa para refeitório e uma dispensa com outra 

casinha mais para o que for necessário e sobre estas, cinco cubículos. Isto é o 
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que consta a dita planta, e por assim passar a verdade o juro, pelo juramento 

de meu cargo. 

Lisboa, vinte e dois de Fevereiro de mil setecentos e doze. João Antunes. 

Reconhecimento do tabelião José Caetano do Vale 

(a) Frei Nicolau da Conceição 

 

 

DOCUMENTO Nº 161 

1712, S.d.,s.l – Actas de vários Capítulos para Reforma dos Estatutos 

Provinciais. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 5. 

 

     Actas que se mandaram escolher por serem as mais conducentes à nossa 

reforma tiradas pelas muitas feitas em os capítulos provinciais, e postas em os 

capítulos dos estatutos aonde tocam, como se deve nas suas citações, e serão 

revistas pelos irmãos ex-definidores e ex-custódios, ultimamente pela mesa da 

definição, como dispôs o capítulo próximo e emendado o que lhe parecer 

melhor, se imprimam os que aqui vão com os antigos lançando fora os 

superfluos, e que por muitos servem de confusão, e menos observância, e os 

que compreendam a Província inteira, que de presente não tem lugar depois de 

dividida. 

     (…) Assentou-se por estatuto que se dessem no dormitório da porta do coro 

duas celas, a grande e a vizinha a ela aos dois procuradores da Província de 

Santo António da Baía, e que trariam as roupas para as camas, e que com eles 

se dispensasse nas obrigações da comunidade, excepto nas matinas dos 

clássicos, e missas cantadas em os dias santos de preceito, e terão as ditas 

celas, chaves (…). 

     [Para o ano de 1707] O guardião que for do Pará três anos tenha todos os 

privilégios de comissário, será sindicado pelo seu sucessor, ou por quem 

determinar o Provincial com a mesa da definição, e nela entregará a sua 

sindicação que aprovando-a por boa, e que não foi aberta terá vox activa e 

passiva no capítulo próximo depois da sua chegada ao Reino, excepto se 

voluntariamente se ficar na tal missão, termo que passe de três anos porque 

neste caso não terá voto activo, porém ficará com todas as mais preminências, 

o presidente das missões, que o for três anos, se lhe contarão por uma 

guardiania: os missionários sacerdotes que tiverem oito anos de hábito, e 
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fizerem cinco anos de missões lhe valerão por uma guardiania trazendo 

certidões dos prelados em que obraram com zelo e religião, tendo primeiro que 

vão para as missões lições e explicação da língua, o tempo, que a juízo do 

guardião do Pará, e mestre que os ensinar, vejam estar para se ocuparem nas 

missões. 

     Ordena-se, que movendo-se alguma dúvida naquele Estado que não tenha 

lei que por estes estatutos se possa decidir, neste caso queremos que o irmão 

guardião comissário convoque ao Presidente das Missões e os dois discretos 

do convento, e entre os quatro se assente o que for mais serviço de Deus e da 

Província, e se observe, o qual assento assinado por todos eles se mande à 

Província, e na mesa se determine o que ao adiante se há-de guardar no tal 

caso; e no entretanto se não alterará coisa alguma sob pena de privação dos 

seus ofícios e privilégios a eles anexos (…). 

     [1703] Pelos médicos, boticários, cirurgiões e sangradores que nos 

assistirem por espaço de vinte anos, aos doentes de graça e por amor se fará 

pela alma de cada um deles o mesmo que se faz pelas dos pais dos frades 

como se eles o fossem. 

     [1691] Ordenamos que em os livros das contas se declararem os rolos de 

pano (que naquele Estado se reputam por pecúnia) ou em quanto, quando e 

com quem se gastam; e quando se derem por vestiaria ou por satisfação aos 

índios, se nomeiem a quais e quanto de pano se lhe deu: o mesmo se fará se 

recebeu e gastou com a comunidade; ordenamos mais que todas as drogas ou 

géneros pertencentes à comunidade que se houverem de mandar ao Reino, 

para do procedido se acudir ao convento e missões, venham remetidos pelo 

seu síndico ao geral síndico da Província, e ao procurador da mesma 

Província; e virá tudo registrado pelo síndico, prelado e discretos com rol 

assinado por todos do que vem, e do que querem lhe vá em retorno, que irá 

assinado pelo síndico, Provincial e procurador da Província; e chegando estas 

coisas a salvamento dará o prelado conta à comunidade. E o que for das 

missões ao presidente delas, pelo rol do que veio e rol que vai do Reino. Desta 

sorte se evitam comissões, avarias e talvez os fretes, ou grande parte deles, e 

os direitos que Sua Majestade tira aos pobres; de frade particular se não 

carregue coisa alguma que passe de meia arroba. Ordenamos mais que 

nenhum prelado possa mandar canoa ao sertão sem necessidade manifesta, 

com parecer dos discretos e da maior parte da comunidade; e os religiosos que 

forem darão conta de como gastaram as coisas que levaram; e de tudo o que 
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trazem do síndico, prelado, e discretos que assistiram à entrega e peso, se fará 

termo no livro das contas, e o presidente das missões terá livro onde assente o 

que manda registado pelos missionários, para com ele se acharem; e tudo 

assim determinado se manda com penas de perda das prelasias, dos prelados, 

e não lhe serem levadas em conta; e aos súbditos e a outros à mesa da 

definição arbitrárias. 

     Mandamos com todas as mesmas penas, e por santa obediência em virtude 

do Espírito Santo a todos os religiosos do sobredito Estado, assim prelados 

como súbditos que não façam papéis jurídicos nem pareceres por escrito em 

negócios que não pertencerem à nossa religião e aos nossos conventos ou 

missões. 

     (…) [1683/1680] Ordenamos assim o escândalo dos seculares, e dano que 

se faz às abóbadas e paredes das igrejas, que se não use de volantes, sedas, 

painéis, e semelhantes armações, o que está muitas vezes proibido. E de novo 

se ordena não se use mais das sobreditas armações. E se algum prelado o 

consentir, seja ipso facto privado de seu ofício por dois meses, e o frade, ou 

seja, ou não o sacristão lhe darão irremissivelmente seis disciplinas. E só 

queremos que na ocasião das Endoenças se orne a capela maior com algumas 

sedas com a moderação do nosso Estado; e prorenerentia tanti sacramenti. 

     (…) Em o Maranhão conservará o Senhor Ministro sempre de vinte 

religiosos até 24 que são necessários precisamente. E para ser mais suave a 

jornada, e com melhor cómodo, assim para os que vão, como para se aviarem, 

em cada ano mandará dois frades sob pena de lhes ser estranhado no capítulo 

com a demonstração que parecer à mesa e presidente. 

 

 

DOCUMENTO Nº 162 

S.d., S.l. [pós-1715] – Petição do Ministro Provincial da Regular 

Observância de São Francisco das Províncias de Santo António e de 

Santa Maria da Arrábida para não serem cobrados direitos sobre as 

carnes que comprava para os conventos, como era uso. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 11. 

 

    Pelo mesmo privilégio sempre os ditos conventos foram preservados de toda 

a execução e contribuição de direitos; e pensando os exactores de algumas 

terras, que o dito privilégio de isenção não abrangia ao direito do usual, de que  
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resultaram alguns conflitos, se socorreram os ditos conventos da Majestade do 

Senhor Rei D. Pedro II, e foi servido o dito soberano ratificar a dita isenção pelo 

seu alvará datado de 5 de Julho de 1694 determinando a todos os ministros e 

mais pessoas, a que pertence a superintendência do dito usual, que não 

obrigassem os mesmos religiosos ou os mesmo conventos por serem 

Mendicantes e viverem de esmolas, e se achar determinado assim pela real 

resolução de 20 de Abril de 1687 e pela provisão de 25 de Fevereiro de 1715. 

    A mesma graça foi confirmada por D. João V. pedem que não sejam 

cobrados direitos das carnes que compram para os conventos “e praticamente 

o tem executado assim, sendo os suplicantes constrangidos a pagar pelos 

mesmos preços que paga o povo”. Os suplicantes não entendiam a razão da 

modificação, alegando 3 razões principais: 

 

 1ª) A inexistência de algum direito, alvará, resolução ou ordem régia que 

alterasse os privilégios concedidos; 

 2ª) Além do dito privilégio, têm os suplicantes a sua intenção fundada na 

Ordenação Lº2, T.11, segundo a qual todas as igrejas e pessoas eclesiásticas, 

clérigos, frades e freiras são exclusas e isentas dos direitos de todas aquelas 

coisas que comprarem para suas necessidades. E por ser este privilégio geral, 

e incorporado na Ordenação, se não pode entender derrogado, sem da 

substância dela se fazer menção expressa como assim se declara na outra 

Ordenação do mesmo Lº 2, Tit.44; 

 3ª) A respeito das carnes secas se continue a observar o dito privilégio, 

“e não há motivo algum para que, subsistindo nesta parte, se entenda 

derrogado pelo que respeita às carnes verdes, quando é certo que Sua 

Majestade nem o declara, nem faz esta diferença” (…); 

 4ª) (…) ”não havendo alteração alguma em respeito dos conventos 

situados fora do termo, não há causa para que se entenda contra os conventos 

do termo e cidade, que também, são mendicantes, e exerçam nas mesmas 

circunstâncias” (…) 
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DOCUMENTO Nº 163 

1716, Fevereiro, 22, Pará – Traslado da Consulta a D. João V sobre a 

missão dos religiosos de Santo António no sítio de Guarapiranga. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 81. 

 

        Por carta de 27 de Setembro de 1714 dei conta a Vossa Majestade da 

meia légua de terra que os religiosos de Santo António têm no sítio de 

Guarapiranga em que há muitos anos têm os trinta casais de índios, que o 

Senhor Rei D. Pedro pai de Sua Majestade que santa glória haja, lhe 

concedeu, para servirem os ditos religosos, como se vê das cópias das ordens 

inclusas que remeto a Sua Majestade como me ordenam os que se conservam 

no mesmo sítio até ao presente, não obstante a má vizinhança que, afirmam os 

ditos religiosos, lhe fazem os escravos do Capitão-Mor, Mateus de Carvalho, 

que ficam em pouca distância da dita Aldeia. 

Vossa Majestade mandará o que for servido. Deus guarde a Real pessoa de 

Sua Majestade os anos que todos os seus vassalos havemos mister. Belém do 

Pará, 18 de Junho.  

(traslado) 

Dom João, por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves d‟Aquém e 

d‟Além-mar em África Senhor da Guiné, etc., faço saber a vós Governador 

Capitão Geral do Estado do Maranhão, que mandando ver no meu Conselho 

Ultramarino o que me representou pela Junta das Missões o Guardião do 

Convento de Santo António do Grão-Pará, acerca de serem os índios da Aldeia 

de Guarapiranga, conservados nas terras que cultivavam seus pais e avós,  me 

pareceu ordenar-vos, por resolução do presente mês e ano, em consultas do 

dito conselho, me informeis com vosso parecer no requerimento deste 

Religioso, e achando ser verdadeira a queixa que lhe faz, façais conservar aos 

índios nas terras que possuíam, e foram de seus pais, enquanto que eu não 

temo resolução (…).  

     Ouvindo nesta queixa a Mateus de Carvalho, e aos mais que possuírem 

terras, junto a esta Aldeia, El Rei Nosso Senhor mandou por João Teles da 

Silva e António Rodrigues da Costa, Conselheiro Ultramarino, e se passou por 

duas vias. 

(a) Manuel Gomes da Silva a fez. Lisboa 

A 22 de Fevereiro de 1716 
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DOCUMENTO Nº 164 

1716, s.n., Lisboa – Proposta do Definitório da Província de Santo 

António, assinada por Frei Mateus dos Santos, Secretário do Discritório, 

sobre diversas questões das Missões no Maranhão. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

 DECRETOS 

1. Propõem o Definitório que os irmãos donatos que se expuserem a servir os 

conventos toda a sua vida, com bom exemplo e préstimo, sem a dependência 

de serem religiosos, se lhes diga por sua alma uma missa por cada um 

sacerdote, como por pais, e mães dos religiosos, falecendo depois de ter 

servido dez anos, e os coristas e frades leigos, o que se costuma dizer por pai 

e mãe de frades, e não se poderão lançar fora sem consentimento do Irmão 

Ministro. 

[Placet] 

2. Confirma-se a acta de não aceitar frades leigos, salvo tendo sido donatos, 

que servissem com satisfação ou oficiais de que resulte utilidade à Província. 

[Placet] 

3. Que os comissários do Maranhão não possam delegar em outro religioso 

sua jurisdição e governo, e se lhe declare na sua patente, salvo em caso 

repentino, que por falta de saúde não possa acudir. 

[Non placet por ser contra a jurisdição de um prelado ordinário] 

4. Que nenhum religiosos desta Província possa ser juiz conservador de outras 

religiões. 

5. Que nenhum prelado mandará cantar responso fora dos nossos conventos, 

e outrossim que os irmãos pregadores não possam pregar exéquias, salvo e 

príncipes e senhores bispos. 

6. Que os irmãos pregadores não tomarão os oito dias depois de pregar, se 

não antes, mas aos irmãos pregadores que pregarem com frequência sempre 

os prelados respeitarão ao seu trabalho. Porém, passada a Quaresma, se lhe 

concedem quinze dias. 

7. Que absolvemos dos ofícios de pregadores aos irmãos Frei Pedro da Madre 

de Deus, Frei Gonçalo do Salvador, Frei Zacarias de São Francisco, Frei 

Miguel de São Francisco, Frei José da Esperança e Frei Francisco da 

Purificação. E que, de hoje em diante, se absolvam do Santo Ofício os que não 

pregarem com satisfação dos povos. 
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6º Decreto non placet por ser ele canonicamente eleito como prelado ordinário 

 [  ] o mesmo estatuto concede plenário poder para governar, como se pode ver 

no mesmo cap. Parágrafo 8,1. 

4º Decreto quanto à primeira parte non placet. A segunda parte placet. 

5º Decreto [  ] non placet por ser motivo de se não aceitarem os sermões. 

6º Decreto se aceita em que fiquem absoltos os pregadores nomeados, e os 

que para diante não pregarem com satisfação, se absolvam em capítulo como 

agora fizemos. 

 

(a) Frei Mateus dos Santos, secretário do Discretório. 

Nota: O que está entre [  ] tem uma caligrafia diferente. É a do Próprio Frei 

Mateus dos Santos. Seria uma resposta à proposta do discretório 

 

 

DOCUMENTO Nº 165 

1720, Agosto, 23, S.l. – Petição dos frades da Província de Santo António 

sobre as Missões do Maranhão feita ao Rei (D. Pedro II) quando as 

mesmas foram entregues à administração de outros religiosos. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. n.º 14.  

 

     (À margem: Veja-se Conselho Ultramarino e consulte-se o que parecer”. Lisboa, 23 

de Agosto 1720). 

     Dizem o Comissário e mais religiosos da Província de Santo António 

assistentes no convento e Missões da capitania do Pará, que representando a 

Majestade na petição inclusa, as razões que tinham para serem conservados 

nas missões do Rio Jari, se serviu Vossa Mercê deferi-las, declarando, que 

sem embargo da representação deles, suplicantes, se observou o que tem 

resoluto. E porque este despacho ofende totalmente as leis de Vossa 

Majestade de que se mandaram guardar inviolavelmente; distribuindo-se por 

distritos as ditas missões em tal forma, que nunca Vossa Majestade permitiu 

que se confundissem umas com as outras, movidas do zêlo, de que só desta 

maneira se poderia fazer grande fruto na conversão dos índios continentes nas 

terras do mesmo estado, e que seria de grande perturbação, assim, para os 

índios, como para os missionários a diferença das doutrinas, e a confusão das 

jurisdições, do que entendeu não deviam ser presentes a Vossa Majestade 

estas circunstâncias, nem é de crer, que se Vossa Majestade fosse inteirado do 

. 
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que se assentou nesta matéria, fundado assim nas conveniências do serviço 

do Deus, como de Vossa Majestade, se alterasse negócio, tantas vezes 

debatido e mandado conservar por repetidas ordens, que hão por oferecidas na 

Secretaria de Estado: à vista do que, prostados aos seus reais pés … 

 

 

DOCUMENTO Nº 166 

1721, Março, 4, Lisboa – Carta régia enviada ao Provincial da Província de 

Santo António de Portugal, sobre a elaboração da História Eclesiástica e 

Secular do Reino e suas Conquistas, em que se encomenda o envio do 

catálogo de todos os conventos de religiosos, lugares, invocações, 

fundadores, data da fundação, fundação, e outros dados relevantes para 

que a Academia Real da História pudesse escrever a História Eclesiástica 

desta Província. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

 

     Carta. 

     Provincial da Província de Santo António.  

    Eu El Rei vos envia muito saudar.  

    Tenho resoluto se escreva a História Eclesiástica deste Reino e suas 

conquistas, e fui servido encarregar esta obra a algumas pessoas eruditas 

instituindo para este efeito por decreto de oito de Dezembro do ano passado 

uma Academia à qual é preciso se dêem de todos os Arquivos e Cartórios as 

notícias que neles se puderem achar pertencentes a esta matéria, e assim vos 

ordeno que logo que esta receberes mandeis fazer nos Cartórios de todos os 

Conventos de vossa obediência a diligência que se contém na memória que vai 

junta, procurando que ela se faça com tal exacção e brevidade que deva 

conservar o zelo com que vos entregais em uma matéria que é tão própria do 

vosso Estado e ministério e em que ilustre e opinião de vossa Religião pode 

ser muito interessado. Escrita em Lisboa Ocidental a 4 de Março de 1721. 

Rei. 

     Memorial – Aos Prelados maiores das Religiões se encomende  

     Que mandem um catálogo dos Conventos que tem, assim de religiosos 

como de religiosas, em que lugares estão, que invocações têm, quem foram os 

seus fundadores, e em que ano foi fundado cada um deles.  
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     Que mandem um miúdo inventárioque com miudeza declare todos os 

papéis, títulos e instrumentos que estão em cada Cartório dessa Religião, 

declarando o que contém cada um em particular, era ou ano em que foi feito, e 

de cada livro ou maço se tire um índice dos papéis que contém.  

   Que mandem um miúdo inventário de todas as doações, e privilégios antigos, 

com os nomes das pessoas que assinam, era ou ano em que foram feitos.  

     Que mandem à Academia os catálogos dos livros das Livrarias dos 

Conventos especialmente dos manuscritos, e as mais notícias conducentes à 

História Eclesiástica, e Secular.  

     Que avisem se há assim nos Conventos de Religiosos como de Religiosas 

alguns papéis que por dificultosos de ler não venham nos inventários.  

     Que mandem copiados à Academia todos os letreiros das capelas e 

sepulturas de todos os Conventos e Colégios, assim antigos como modernos, 

com os escudos de armas que houver em qualquer parte dos ditos Mosteiros, 

seja em muros, arcos ou sepulturas. 

     Que mandem a notícia dos ritos antigos, relíquias, milagres e mais coisas 

notáveis de cada Mosteiro. 

     Que mandem notícias de todos os padres de um e outro sexo que na sua 

Religião morreram com opinião de santidade, de que não houver memória nas 

crónicas da sua Religião, declarando as terras de que eram naturais, e o mais 

que de cada um se puder saber, e o dia, mês e ano em que morreram e lugar 

em  que estão sepultados, e com que epitáfios. 

     Que mandem as notícias que se puderem achar dos Arcebispos, e Bispos 

portugueses da sua Religiã, assim diocesanos como titulares. 

     Que mandem as notícias dos Religiosos das suas Ordens que fizeram 

alguns livros, ainda que se não imprimissem, declarando  suas pátrias e morte. 

     E se recomenda que a todos os Académicos que com carta e 

recomendação do Secretário quiserem ver os arquivos e originais deles, se lhe 

mostrem todos os documentos que estejam seguros de que de nenhum 

Cartório se há-de tirar papel algum senão por traslado, nem destes se usará 

para outro fim mais que o da História, e nos documentos a que se dever por 

algum respeito segredo, o guardará inviolável o Secretário. 

     Ordenamos a todos VV.CC. em comum e a cada um em particular segundo 

a ordem que vai assinada em o memorial a esta apenso, que nos Conventos 

em que são moradores dêm logo cumprimento às incumbências para que os 

deputo, em ordem a satisfazer ao que o dito Senhor tanto nos recomenda, que 
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é não só para maior honra e acidental glória de Deus, mas redunda em total 

crédito desta Santa Província, ao que o dito Senhor tanto atende, e 

participaram ao dito Nosso Claríssimo Irmão Provincial Frei António do Calvário 

com a brevidade possível em maços fechados tudo o que das suas diligências 

resultar, o que esperamos fazer com todo o cuidado que lhes encomendo e 

com aquela inteligência que de VV.CC. fio, e para que fique com algum prémio 

este pequeno trabalho, lhes impomos o mérito da Santa Obediência, pela qual 

depois de lida em plena comunidade será remetida de Convento a Convento 

pela ordem à margem assinada com termo de vinte e quatro horas, ficando um 

treslado do memorial em cada um para se saber o que se pede, e do último 

nos será remetida para que nos conste da sua execução. 

     Dada neste Convento de Santo António de Lisboa Ocidental aos 28 de 

Março de 1721. 

(aa) O Irmão Provincial e o Irmão Presidente 

 

 

DOCUMENTO Nº 167 

1721, Julho, 28, Lisboa – Traslado da Acta do Capítulo realizado no 

Convento de Santo António da Merceana em 18 de Julho de 1721 sobre a 

questão da Alternativa, estando presente o Comissário do Maranhão Frei 

António de Santa Maria. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

 

      Henrique Aurélio de Araújo, Notário Apostólico, dos Aprovados, pelo 

Ordinário na forma do Sagrado Concílio Tridentino, certifico como me foi 

entregue um livro dos assentos da Província de Santo António dos Capuchos 

para deste trasladar com pública forma um termo que nele estava a folhas 

quarenta e quatro verso, digo, até quarenta e seis, cujo teor é o seguinte: 

     Em Nome de Deus Amen, aos dezoito dias do mês de Julho de mil 

setecentos e vinte e um, em este Convento de Santo António da Merceana, 

estando todos os vogais legitimamente convocados ao som de campa tangida 

para se fazer conferência sobre a aceitação de uma Alternativa que se tem 

impetrada na Cúria Romana, a qual, tendo-se notícia de que está já concedida, 

ainda não tem chegado o Breve da Confirmação, digo, da Conceição. Os 

nossos Caríssimos Irmãos legítimos vogais do Capítulo, que com a graça do 

Senhor se há-de celebrar o dia de amanhã dezanove do dito mês e ano, 
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sendo-lhes lidas em a cela do nosso Caríssimo Irmão Visitador todas as 

cláusulas com que a dita graça foi impetrada, todos de unânime consentimento 

disseram que queriam e era sua vontade que se usasse logo da dita Alternativa 

neste Capítulo próximo. Quanto ao principal e essencial da dita Alternativa, 

convém a saber que os partidos não seriam mais que dois, um das duas 

Cidades de Lisboa Oriental e Ocidental, Província do Alentejo e Conquistas, e 

outro das mais partes do Reino, e outro se queriam que logo neste próximo 

Capítulo se elegeria um Ministro Provincial, o mais benemérito com dois 

Definidores do Partido de Lisboa, e um Custódio, e outros dois Definidores, os 

mais beneméritos do Partido de fora de Lisboa, e queriam também que os 

Prelados, digo, que as prelazias, presidentes e mestrias, de noviços, portarias, 

lentes e passantes, e estudantes, tudo se repartisse com igualdade, como 

dizem as cláusulas da dita Alternativa, em tal forma que participem todos 

igualmente os cómodos e os incómodos, e queriam também que neste próximo 

capítulo, em que consentiam em nome de toda a Província, que esta 

Alternativa se estabelecesse, que se algum dos vogais, ou parte deles, 

votassem contra o que aqui se estabelece neste termo, o Irmão Visitador e 

Presidente do Capítulo, e os escrutinadores e secretário do Capítulo, vendo o 

dito dolo, e engano, sem manifestar o nome dos vogais, manifestara o engano, 

em cujos termos concedem todos os irmãos vogais autoridade ao Irmão 

Visitador e Presidente do Capítulo e aos escrutinadores e secretário do mesmo 

para queimarem logo o escrutínio, porque já daqui por essa hora o dão por nulo 

e de nenhum valor, e se procederá a outro segundo neste termo fica 

estabelecido, e mais disseram todos que em algumas cláusulas menos 

substanciais, queriam que neste Capítulo se nomeassem seis religiosos do 

mesmo Partido, e da outra parte outro Padre com outros dois religiosos do 

mesmo partido, para que ajustassem estas cláusulas o melhor que pudesse 

ser, dando de tudo conta à Mesa, para que a Mesa aprove e estabeleça para 

que, segundo o que se estabelecer, se impetre segundo a Confirmação 

Apostólica, de que se fez este termo por fé do que se fez este termo que 

assinaram todos, dias, mês e ano ut supra. Frei Manuel de Leomil, Visitador e 

Presidente do Capítulo. Frei António do Calvário, Ministro Provincial, Frei 

Francisco de Santa Catarina, Custódio actual. Frei Francisco da Anunciação, 

Definidor. Frei Manuel da Graça, Definidor. Frei José dos Prazeres, Definidor. 

Frei João de Santa Rosa, Definidor. Frei João de São Diogo, Guardião de 

Lisboa. Frei António de Santa Maria, Comissário do Maranhão. Frei Bernardino 
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de Santa Ana, Guardião de Coimbra. Frei João da Conceição, Guardião do 

Soveral. Frei Domingos da Conceição, Guardião da Merceana. Frei Gabriel da 

Apresentação, do Pinheiro. Frei José da Apresentação, Guardião do Pombal, 

Frei João do Nascimento, Presidente da Convalescença, Frei Arcanjo de São 

João, Guardião da Sertã. Frei Caetano de Santa Rosa, Guardião de Penela. 

Frei António de São Filipe, Guardião de Cantanhede. Frei José da Madre de 

Deus, Guardião da Carnota. Frei Dionísio de São José, Presidente de 

Cernache. Frei Luís da Purificação, Guardião da Casa Nova. Frei António de 

Santo Agostinho, Guardião de Tancos. Frei João de São Diogo, pelo Guardião 

da Castanheiro, comprometido em mim. E não se continha mais em o dito 

termo, que aqui trasladei de minha própria letra do mesmo livro que tornei a 

entregar ao Padre que mo deu e de como o recebeu assinou comigo, e este 

corroborei de meus sinais público do que vi, etc, em Lisboa Ocidental, vinte e 

cinco de Julho de mil setecentos e vinte e um anos, eu Henrique Aurélio de 

Araújo, notário apostólico, o escrevi e assinei. 

Ita est 

(aa) Henrique Aurélio de Araújo 

Notário Apostólico 

Frei Francisco da Cruz 

Secretário da Província 

Frei Luís de Santa Maria, Público Notário Apostólico dos Aprovados pelo 

Ordinário, na forma do Sagrado Concílio Tridentino, etc, certifico que eu, com o 

notário acima, conferi o presente traslado, e o achei em tudo conforme com o 

original, de onde se trasladou, de que dou minha fé e na de meu ofício o afirmo 

in quorum fidem o passei a presente, firmada de meus costumados sinais em 

este Convento de Santo António de Lisboa Ocidental aos 28 dias do mês de 

Julho de mil setecentos e vinte e um Rogatus, et Requisitur. 

(a) Frei Luís de Santa Maria 

Notário Apostólico 

 

DOCUMENTO Nº 168 

S.d. (post 1720), Lisboa – Documento do cartório do Hospício da 

Convalescença em Lisboa sobre dúvidas acerca dos livros da livraria e da 

classificação da casa como convento ou hospício. 

A.N.T.T., O.F.M., Província da Conceição, Província, Maço 21 
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     Teve princípio este hospício na era de 1643 em uma quinta com sua ermida 

situada na freguesia de S. Sebastião da Pedreira, junto de onde chamam a 

Cruz da Pedra que o arcediago Duarte Gomes da Mata, movido da muita 

devoção que tinha aos religiosos desta Província, lhes deu para nela 

convalescerem os enfermos, depois de curados na enfermaria que têm no seu 

Convento de Santo António dos Capuchos desta cidade de Lisboa, fazendo-

lhes doação de sessenta mil reis em cada um ano para sua sustentação, a qual 

pensão está hoje no correio-mor do Reino, Luís Vitório da Silva, como seu 

descendente e padroeiro do dito hospício (…). 

[Inclui um documento sem data nem local] Duas respostas, uma acerca dos 

livros da livraria, outra da convalescença. 

 

Pergunta-se 1º): Se pode o Provincial particularmente dos Capuchos tirar da 

Livraria dois ou três livros da Escritura do tamanho de um quarto de papel, e 

dá-los a outro religiosos de outra Província por amizade, pondo em seu lugar 

outros tantos livros Predicativos de seu uso, os quais Predicativos são os que 

comummente servem mais aos Religiosos, do que os Escriturários, e assim 

parece ficar a Livraria mais bem acomodada em os Predicativos, que de novo 

se põem, ou pretendem pôr o que estava com os Escriturários que se 

intentavam tirar, e se tirando-se ou trocando-se nesta forma vai o Provincial 

contra os breves de Sua Santidade que proibiu tirar Livros da Livraria. 

Pergunta-se 2º): Deu-se a uma Província Capucha uma quinta para 

convalescença dos enfermos; continuou-se com este título, e foram 

convalescer à dita quinta diversos religiosos da dita Província, sendo padroeiro 

o senhor dela, que sempre fez, e faz suas esmolas para a convalescença dos 

enfermos. Passados alguns tempos, com ordem do Provincial, se fez de uma 

sala ermida, abrindo-se porta para a rua, entrando a ouvir missa todo o género 

de pessoas, das quais muitas se confessavam e a muitos administravam o 

sacramento da Eucaristia os religiosos que ali estavam para o governo da 

convalescença e cuidado dos enfermos. 

Passaram adiante estes religiosos na curiosidade, com ordem do seu 

Provincial e fizeram uma capelinha-mor onde puseram o Senhor, e fizeram 

mais confessionários onde confessam, pondo um sinozinho com que chamam 

a gente à missa do dia, e tangendo comummente às Vésperas, mas não às 

Matinas, porque não iam nelas e só rezavam ou rezam dois frades à hora que 

lhes parece, e em nada mais que nisto há ali forma de convento, nem se 
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guardou até agora clausura, antes entravam as senhoras a ver as casas e 

jardim sem proibição alguma. Nesta convalescença se lhe mandava pão do 

convento que a Província tem em Lisboa. Depois pareceu ao Provincial 

seguinte que dois dos frades que estavam na convalescença viessem pedir 

esmola à cidade naquele mesmo bairro onde antes pediam os frades da cidade 

para lha mandarem, mas estenderam-se com licença do Provincial a mais 

algumas ruas. 

Entrou o novo Provincial e proibiu a entrada das mulheres e servas na dita 

convalescença, e quis que houvesse clausura. Suposto isto, e que a igreja se 

fez na forma sobredita, e tudo o mais que acima se refere sem licença alguma 

de ordinário, pergunta-se se se há-de reputar esta tal convalescença por forma 

de convento, e se os provinciais passados que assim o foram dispondo, 

incorreram nas penas de Clemente e Urbano VIII, ainda que inadvertidamente 

o fizessem. E o que mais particularmente se pergunta, é se o Provincial 

presente, advertindo-o, está em segura consciência, conservando as coisas no 

estado em que estão, vendo que ele só acrescentou a proibição de não 

entrarem mulheres dentro na convalescença. E se há escrúpulo em a 

conservar em o estado em que está, pergunta-se, que reforma fará na dita 

consciência para ficar seguro na consciência. 

 

Quanto à 1ª pergunta (…) 64. 

Quanto à 2ª pergunta, respondo que tudo o que se há feito, se podia fazer sem 

licença do Ordinário, porque os breves de Clemente VIII, Decreto de Gregório 

XV e Breve de Urbano VIII, se não entendem da edificação de oratório, ou 

lugares de convalescença, se não da erecção de conventos, estritamente 

tomada a palavra “convento”, assim a respeito dos edifícios, como do número 

de frades moradores, que hão-de ser ao menos doze, segundo os decretos dos 

mesmos pontífices referidos. E para edificar oratórios nos lugares que se lhes 

oferecerem para semelhantes fins, como os do nosso caso, há privilégio de 

                                            
64

 Quanto à primeira questão, foi respondido que não se não podia tirar os livros da livraria e 

dá-los a outro convento, mesmo que se repusessem com outros de uso pessoal. No entanto, 

pode-se invocar uma interpretação da Bula Clementina Exiit, no De Vilibus Autrem, onde 

Clemente V dá licença ao Provincial para poder dar dos conventos as coisas que forem de 

menos valor, sem incorrer nas penas do Breve de Pio V, Cum Sicut Accetimus, conforme é 

aferido por Frei Martinho de S. José na explicação do mesmo breve. 

 



 596 

Gregório XIII Relatum in Bula Societ. Iesu, quod referet Pelliz tomo 2º Man. 

Tract 8, cap. 5 n. 65 

Para porem o Sacríssimo Sacramento, também tinham privilégio de Paulo III 

Refertur eodem loco, pag. 41, utasserit Pelliz Loco vit cap. 2 n.30, podiam 

também pôr o sinozinho, com que convocassem o povo, ex privilegio Pauli 3 

relatum in Compend. Societ. Iesu verbo exemplo S 1º his verbis. Idem Peliiz, 

Loco vit cap.5 Sect. 2, nº48. 

Os senhores podem no tal lugar receber os sacramentos que os Regulares por 

seus privilégios podem administrar. E ouvindo aí missa em os dias santos, dão 

satisfação ao preceito da Igreja Ita concessit Alex.6 in Bullar. Rodrig. Bulla 14, 

huius Pontificis, Jean de la Cruz lib.2 de Statu Relig. Cap. 5º dubio e Peliiz 

tract.8 cit., Cap.2 Sect.2 g.27 nº14. 

Quanto à questão da censura, é certo não obrigar no tal oratório, ou lugar de 

convalescença o Breve de Pio V que trata da clausura (…). Mas pede o estado 

dos religiosos que o prelado da Província faça guardar clausura no tal sítio, 

como observam todos os Prelados Regulares, maioritariamente a respeito de 

mulheres em semelhantes sítios. E os prelados das Províncias da Observância 

nas casas em que moram os confessores e capelães das freiras. 

 

 

DOCUMENTO Nº 169 

1721-1783, Lisboa /  Belém do Pará –  Índice de Ordens, Provisões e 

Correspondência da Secretaria de Estado do Pará com informações 

diversas respeitantes à administração do Estado, nomeadamente o 

governo temporal e espiritual dos índios, os litígios entre os vários 

órgãos do poder colonial, questões económicas, a defesa e a 

urbanização, as obras públicas na cidade de Belém, as guerras com 

tribos hostis, entre outros assuntos. 

A.N.T.T., Papeis do Brasil, Cód.7 65. 

                                            
65

 Neste importantíssimo Copiador de Sumários (que remetem para uma série de códices 

infelizmente desaparecidos, ou inlocalizados), constam ioutros assuntos, por exemplo: a fls. 1-

29 vº, um Catálogo de Ordens da Secretaria de Estado do Pará; a fls.30-161 vº, Ordens e 

Provisões Conselho Ultramarino desde 1721 a 1783 (1 maço por ano); no fl.148 vº (a seguir ao 

ano 1772): Índex das Ordens Expedidas pelo Régio Tribunal do Conselho Ultramarino ao 

Governador e Capitão Geral deste Estado, o Ilmo. e Ex.mo Senhor José de Nápoles Teles de 

Menezes (ano 1779); no fl. 154 vº: Índex das Ordens Expedidas pela Secretaria de Estado da 

Marinha e Ultramar e Domínios Ultramarinos ao Governador deste Estado, José Nápoles Teles 
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Papeis vários. Ordens Secretaria [de Estado do Pará]. Índice de Ordens, 

Provisões e correspondência da Secretaria Estado do Pará. 

Inicia: Catálogo das Ordens que existem na Secretaria de Estado do Pará. 

     Livro 1º de Ordens encadernado em pastas. 

- Sobre os Capuchos que têm missões no Estado, fl.3. 

- Sobre António Albuquerque Coelho acerca da sua capitania, fl.3. 

- Sobre forma de cobrar os dízimos, e que também se cobram aos religiosos, 

fl.4. 

- Sobre repartição dos índios, fl.4. 

- Sobre côngrua ao bispo, fl.6. 

- Sobre a lei que se fez a respeito da repartição dos índios, fl.6. 

- Sobre a forma de repartição dos índios, fl.8. 

- Sobre se observar a provisão a respeito da repartição dos índios, fl.9. 

- Índios que trabalham nas salinas (truncado), fl.11. 

- Índios e índias a serviço da Companhia (truncado), fl.20. 

- Proibição de fábrica de ferro Maranhão, fl.21. 

- Sobre a repartição das Missões do Cabo do Norte entre os Padres da 

Companhia e os de Santo António, fl.26 vº. 

- Sobre os padres da Companhia, missionários e acerca do seu pagamento,  

fl.26. 

- Sobre os 25 casais de índios que são concedidos aos missionários, fl. 27. 

- Sobre a observância das ordens acerca dos missionários do Estado do 

Maranhão, fl. 27. 

- Sobre embarque de missionários para Reino (truncado), fl. 29. 

- (…) Forma de lei que se passou [na Secretaria] de Estado e se servia com 

esta, fl.29 [à margem: Acha-se este alvará no “Regimento das Missões” fl. 20]. 

- Sobre a morte de Jesuíta por um índio, fl.30. 

- Sobre arrematação de índios, fl.32. 

                                                                                                                                
de Menezes; a fls.162-182: Lembranças das Participações Diárias, Semanais, Mensais, 

Semestrais e Anuais que das Diversas Repartições do Estado do Grão-Pará iam ao 

Governador do Estado, e as deste para a Corte (XVIII); a fls.183-215: Copiador de Cartas dos 

anos de 1783 a 86 para João Castro Castro Caldas; e a fls.216-231: Índice de Cartas para 

João Castro Caldas.  

  A propósito, regista-se que no Arquivo Histórico Ultramarino existe uma Lista de Consultas 

que sobem pelas Secretarias de Estado (1765-1833), Cód. nº 4. 
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- A guerra que se deu aos índios Amanejus, fl. 32. 

- Sobre os índios que se fizeram contra a lei, fl.33. 

- Sobre canoas em uso pela Companhia, fl.34. 

- Sobre o perdão geral que se deu aos índios (…) pelas mortes dos padres da 

Companhia, fl.38. 

- Sobre a exorbitância de preços por que se vendiam os índios escravos, e nos 

casos em que hão-de ser vendidos, fl.38. 

- Sobre se observar a lei acerca da repartição dos índios, fl.38. 

- Sobre a exorbitância das leis acerca dos crimes que cometeram os índios a 

brancos, fl.39 

- Sobre os índios do Maranhão se dessem aos moradores, fl.39 

- Sobre os missionários que se deviam enviar da Companhia havendo acabado 

os estudos, fl.41. 

- Sobre escravas e escravos, fl.42. 

- Sobre a observância do capítulo 2º do Regimento da Secretaria de Estado do 

Maranhão acerca das patentes 66. 

- Sobre se absterem os governadores de darem hábitos, fl.44. 

- Sobre os Secretários de Estado do Maranhão serem admitidos Às Juntas que 

se fizerem, tomando pareceres e notas, fl.44. 

- Sobre os negros que se hão-de meter no Maranhão terem a mesma aplicação 

que haviam de ter os géneros, fl.45. 

- Sobre os novos direitos do Estado do Maranhão se entregarem à ordem do 

Conselho Ultramarino, fl.45. 

- Sobre as contendas que houve entre o vigário forâneo e os Padres Capuchos 

do Maranhão, fl.46. 

- Sobre o preço dos escravos, e se repartirem pelos senhores dos engenhos e 

assim a repartição no Maranhão como no Pará,  fl.47. 

- Sobre serem restituídos os religiosos das Mercês ao seu convento de 

Tapuitapera, fl.48. 

- Sobre o descobrimento de estrada do Maranhão para o Brasil, fl.48. 

- Sobre o hospício que se manda fazer no Ceará, fl.49. 

- Sobre os escravos que chegarem a qualquer porto lhe fizerem alguma 

assistência, ou se aplique toda a diligência moral para serem instruídos, fl.50 

                                            
66

 Significa que havia também uma Secretaria de Estado do Maranhão com a mesma estrutura. 
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- Sobre o estado em que se acham as missões, e de se não consentirem que 

entrem os Holandeses nos domínios desta Coroa, fl.52. 

- Sobre a resolução que se tomou a respeito das pessoas que haviam de 

assistir como missionários nas aldeias do Estado, fl.52. 

- Sobre a queixa que fez Pedro Paula da Silva dos Padres missionários da 

Companhia, fl.54. 

- Sobre os resgates de escravos que pretendiam os moradores da Vila do 

Icatú, fl.55. 

- Sobre os índios que são necessários para a condução do gado ao Maranhão 

concedidos pela guerra dos Holandeses, fl.55. 

- Sobre obrigar aos moradores que tomem escravos da Guiné para trabalharem 

nos engenhos, fl.55. 

- Sobre a miséria em que se acham os moradores por falta de escravos, para 

cujo remédio se mandam fazer entradas ao sertão, fl.58. 

- Sobre as queixas que repetidamente lhe fazem os índios do rigor com que 

são tratados pelos missionários, fl.62. 

- Sobre se fazer no Pará Junta das Missões, fl.64. 

- Sobre a guerra do gentio de corso, fl.66. 

- Sobre a Aldeia de Joanes que é aplicada às salinas, e a do Maracanã ao 

pesqueiro não entrem na repartição, fl.68. 

- Sobre se dar aos principais das aldeias alguma insígnia que signifique que 

honra, fl.69. 

- Sobre o resgate dos escravos no Rio das Amazonas, fl.70 67. 

- Sobre se fazer conservar os índios da Aldeia de Moribitena  para o ministério 

das obras das fortificações do Pará por se acharem arruinadas, fl.70. 

- Sobre se repartirem os escravos pelos moradores do Maranhão e Pará, fl.72. 

- Sobre o lugar que há-de ter nas ocasiões das juntas e mais conferências o 

provedor da Fazenda da Capitania o Pará, fl.73. 

- Sobre o índios presos por crimes se lhes dar livramento com brevidade, e que 

gozem o privilégio dos pobres, fl.73. 

- Repartição dos índios, fl.76. 

- Sobre as duas aldeias de gentio Aruãs, que fez Frei Jerónimo de S. 

Francisco, com a condição de não serem de repartição para extracção de 

drogas (do sertão), fl.78. 
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 Em nota à margem: note-se que está mudado o ministério destas aldeias. 
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- Sobre se guarnecer com gente paga para a capitania de Tapuitapera, fl.79. 

- Sobre se tirar devassa todos os anos dos excessos que obram os cabos das 

tropas que vão a resgates, fl.81. 

- Sobre pedirem os oficiais da Câmara faculdade para assistirem em Junta de 

Missões, que lhes não concedem, mas sim informarem das pessoas que 

pedem licença para ir ao sertão, e outro sim, serem ouvidos sobre a tropa dos 

resgates, fl.82. 

- Sobre se darem alguns escravos, e de condição ao Capitão-Mor da Vila da 

Vigia, fl. 83. 

- Sobre a queixa. que fizeram os oficiais da Câmara do Pará dos missionários 

do Estado, fl 84. 

- Sobre se estranhar mandar tirar índios às aldeias eram pretexto do serviço de 

Sua Majestade, fl.84. 

 - Sobre a conta que deu o Padre Manuel de Seixas superior das missões 

sobre as aldeias dos índios, e se dê a forma da repartição das aldeias dos 

donatários, fl.84 

- Sobre a necessidade que há no Estado de índios aldeados, fl. 86. 

- Sobre se haver por nula a terra que se deu ao Padre Frei Manuel Correia 

Pestana comissário das Mercês e não permita estas datas aos conventos, fl.86 

- Sobre se ordenar evite o irem pretos mamelucos e escravos ao negócio do 

Estado, fl.87. 

- Sobre fazer observar o regimento que há acerca de ficarem nas aldeias de 

índios uns cultivando as suas lavouras enquanto os outros saem a trabalhar, 

fl.87. 

- Sobre se mandar que os escravos que vêm do sertão se apresentem na Junta 

das Missões se nomeie um cabo para ir com a tropa ao sertão ao resgate de 

escravos, fl. 87. 

–  Sobre a conservação dos índios Aruãs, fl.88. 

- Sobre se querer arrogar a si o Loco-Tenente do Barão da Ilha de Joanes a 

jurisdição de Marajó, fl. 90. 

- Sobre se prometer trazer uma bengala a Severino de Faria, fl. 91. 

- Sobre se aldearem os índios Anapurús nas vizinhanças do Maranhão, fl. 91. 

- Sobre se não convir haver convento de religiosos na Vila de Icatú, fl. 93. 

- Sobre os índios que se baixaram, e que se baixarem os mais voluntariamente 

sem ser por violência, fl.95. 
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- Sobre os moradores de Icatú se valerem dos índios forros das aldeias 

daquela vila, fl.96. 

- Sobre se repartirem com igualdade os negros que forem aquele porto, ficando 

a metade no Maranhão, e a outra no Pará, fl.96. 

- Sobre a dúvida que houve com o Comissário de Santo António na repartição 

que se havia feito dos índios que trouxe o cabo que foi correr a costa, fl. 97. 

- Sobre se encarregarem aos Padres da Companhia continuem no 

descobrimento de Jari e se porem os índios que descerem na Aldeia de 

Murticura, fl.100. 

- Sobre se remeter na primeira embarcação que se oferecer para o Reino o 

Padre Frei Pedro do Redondo, missionário da aldeia de Gurupatuba68, pela 

desobediência com que se houve com o sargento que lhe pediu alguns índios 

por ordem do Cabo da Fortaleza dos Tapajós, fl.100. 

- Sobre se lhe mandar evite as ofensas e roubos que se fazem aos índios, 

fl.101. 

- Sobre vários particulares pertencentes à tropa que mandou em diligência de 

prender ao Padre Samuel Frota e ao Padre João Baptista pelas hostilidades 

que nos fizeram no Rio Solimões, fl.102. 

- Sobre se pagarem aos índios que forem nas tropas de guerra a duas varas de 

passo por mês, fl.103. 

- Sobre as missões dos Solimões que despejaram os Padres castelhanos e se 

faça fortaleza para se conservar a nossa posse, fl.103. 

- Sobre pagarem dízimos as religiões das terras que possuem, fl.104. 

- Sobre fazer continuar com o descimento dos índios, fl.106. 

- Sobre se repartirem os índios do Pindaré pelos moradores da Vila do Jeabú,  

fl.106. 

- Sobre não proibir aos missionários ouro dos índios, fl.108. 

- Sobre os privilégios que pedem os moradores da Vila da Vigia, fl.108. 

- Sobre se atalhar o dano que recebem os índios as obras particulares, fl.109. 

 (fol.14) Fim do Livro 1º 

(…) 

 (fol.14vº) Livro 2º  

- Sobre se darem dois índios para a condução dos mantimentos do presídio da 

fortaleza da Barra, fl.3. 

- Sobre não consentir se faça mosteiro algum de novo nem hospício, fl. 5. 

                                            
68

 Atual Monte Alegre. 
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- Sobre serem restituídos os Padres da Província da Conceição às suas 

aldeias, fl.6. 

- Sobre se fazer repartição pelo povo dos índios da Ilha de Joanes, fl.9. 

- Sobre medir as terras que pretendem haver os padres do Colégio da 

Companhia do Pará, fl.9. 

- Sobre obrigar os religiosos a que mandem confirmar as datas da terra que 

possuem dentro de dois anos, e pagarem delas os dízimos, fl.10. 

- Sobre fazer emendar a queixa que há dos capitães-mores usarem mal dos 

índios forros, e se abstenham de prender ao procurador dos índios, e lhe 

guardem seu privilégio, fl.12. 

- Sobre se lhe dizer que obrou bem sobre o particular da liberdade de que 

gozava com os índios Matias da Silva, Loco-Tenente do donatário da Capitania 

do Caeté, fl.12. 

- Sobre se lhe ordenar que se observe individualmente a lei que há para que se 

não tirem índias das aldeias a título de amas de leite, fl.13. 

- Sobre se darem oito índios ao ouvidor geral para as diligências da justiça, 

fl.14. 

- Sobre se mandarem notificar os índios que tiverem datas para que as 

confirmem dentro de 3 anos, fl.17. 

- Sobre se fazer a repartição dos índios com os moradores da Vigia na forma 

das leis, fl.20. 

- Sobre se descerem os índios para as aldeias, e nelas ficarem livres e não 

como escravos, fl.21. 

- Sobre se mandar notificar os prelados das religiões para que apresentem as 

licenças que têm para possuírem os bens que logram, fl.23. 

- Sobre se fazer observar a ordem que lhe foi para os contratadores e 

marchantes acerca dos índios que lhe são concedidos, fl.24. 

- Sobre se mandar dar os índios necessários ao Bispo do Maranhão quando for 

a visita, fl.25. 

- Sobre os soldados que desertam para as Missões do Rio das Amazonas, fl. 

25. 

- Sobre a proposta que fez o Mestre de Campo Bernardo de Carvalho a 

respeito do gentio de corso, fl. 26. 

- Sobre se advertir os prelados das religiões, a quem toca as missões das 

aldeias, que aponta o Bispo estão falta deles, as provejam logo em sujeitos 

capazes, fl. 32. 
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- Sobre descimentos de índios, fl. 33. 

- Sobre fazer observar a lei sobre, digo, a respeito do casamento de índios e 

índias, fl.33. 

- Sobre se fazer observar a lei acerca das índias de leite, fl. 34. 

- Sobre se lhe ordenar faça observar as leis acerca dos índios, com a 

advertência que a repartição deles que se houver de fazer para o serviço dos 

moradores da Vila da Vigia, fl. 35. 

- Sobre se mandar restituir ao padre superior do Colégio das Missões da 

Companhia de Jesus a canoa que tomou o Capitão-Mor de Gurupá, vindo do 

Rio da Madeira com cacau, fl. 36. 

- Sobre se ordenar faça observar o requerimento em que proíbe que não 

possam ir ao sertão tirar drogas, soldados, que actualmente estão servindo 

mamelucos, pretos e homens do mar, fl.39 

- Sobre fazer que os missionários sejam tratados com toda a veneração e 

respeito, fl. 39. 

- Sobre castigar qualquer pessoa que se intrometer no governo das aldeias, se 

servir dos índios, ou índias sem ter ordem, e que tenha cuidado de mandar 

descer gente do sertão a fazer resgates, fl.40. 

- Sobre não constranger a que assistam em parte alguma os índios ou cativos 

que chamam alforreados, fl.41. 

- Sobre a lei que passou para se ire fazer resgates dos índios ao sertão, fl.43. 

- Sobre se lhe ordenar observe inviolavelmente o privilégio que têm os 

religiosos nos índios das aldeias do Maracanã, e que dela só se possam tirar 

índios para a guerra. 

- Sobre os índios que andam nas salinas não serem divertidos para outro 

trabalho, fl. 47. 

- Sobre se ordenar se façam inviolavelmente tropas de resgates todos os anos, 

fl. 48. 

- Sobre as datas de terras concedidas a clérigos, que estes as possam possuir 

com obrigação de pagar dízimos, fl. 49. 

- Sobre a aldeia de Ibiapaba, fl. 51. 

- Sobre os índios cafres a que chamam alforreados, fl. 54. 

- Sobre dar ajuda aos missionários para as entradas ao sertão, fl. 57. 

- Sobre se guardar a lei de 1688 a respeito de resgates de índios fl. 59. 

- Sobre os missionários Capuchos que houverem de ir para as aldeias sejam 

práticos na língua dos índios, fl. 62. 
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- Sobre a guerra que mandou fazer ao gentio, fl.65. 

- Sobre a conta que deu a respeito do comércio que têm os índios Aruãs com 

os Franceses, fl.66. 

- Sobre se aldearem os índios Tarambalús, fl.69. 

- Sobre se mandar fazer guerra aos índios Manaus, fl.73. 

- Sobre a guerra que se mandou fazer aos índios Aruãs, fl.77. 

- Sobre se poder navegar o Rio de Tapajós para se colherem as drogas dele e 

resgatar índios, fl.77. 

- Sobre se dizer que como naquelas duas capitanias há muitas igrejas, se 

escusavam de capelão para os soldados, fl.80. 

- Sobre os provimentos das posses de capitães-mores da Ilha de Joanes e 

Cametá que são donatários, fl.81. 

- Sobre se conceder aos oficiais da câmara do Pará possam descer dos 

sertões cento e cinquenta casais de índios, fl.83. 

- Sobre se lhe dizer que os índios da Serra de Ibiapaba ficaram na sujeição 

daquele governo não há que alterar, fl.84. 

- Sobre se darem as casas ao bispo na forma que se tem mandado, fl. 85. 

- Sobre se darem índios das aldeias que se mandam dar ao provedor da 

Fazenda do Pará, fl.86. 

- Sobre se fazer observar infalivelmente o que se tem mandado acerca dos 

missionários darem os índios que fossem necessários, fl. 86. 

- Sobre se permitir ao Presidente das Missões possa descer alguns índios para 

o seu serviço, fl. 88. 

- Sobre a guerra que fez Gaspar de Vila Pereira ao gentio bravo da Capitania 

do Piahui, fl. 89. 

- Sobre índios que fogem das canoas, fl. 91. 

- Sobre se darem ao Bispo até 30 índios, para seu serviço, fl. 91. 

- Sobre a pouca atenção com que se houve em mandar lançar um bando 

nomeando nele ao bispo, fl. 93. 

- Sobre se continuar a mandar mapa da gente de guerra todos os anos, fl.93. 

- Sobre os índios que espera para se continuar a guerra ao gentio, fl. 96. 

- Sobre se lhe louvar ter aberto caminho por terra para o Maranhão, fl. 96. 

- Sobre correr o algodão como género, e não como moeda, fl. 97. 

- Sobre observar os privilégios que têm os padres da Companhia para e lhe 

não tomarem os índios da Aldeia de Maracanu, fl. 98. 

- Sobre a repartição dos índios, fl. 98. 
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- Sobre o lugar que há-de ter o bispo quando concorrer a Junta das Missões, fl. 

99. 

- Sobre fazer acabar as casas para o Bispo do Pará, fl.101. 

- Sobre dar-se quatro índios Sacacas que entrem no número que lhes está 

prometido, fl.102. 

- Sobre se ordenar não embarace as obras das casas da Câmara do Pará, 

fl.103. 

- Sobre não cumprir as patentes que não trouxerem as aprovações de servir 

por três anos, e que os capitães-mores acabados os três anos, lhes podem 

mandar tirar residência, não saindo culpado os mande continuar o serviço. 

 (fol. 25) Fim do 2º Livro 

     Livro 3º 

- Sobre se pedirem índios da Ibiapaba para a guerra, fl.8. 

- Sobre se remeterem as listas das mostras para a Secretaria, e destas para o 

Conselho, fl.9. 

- Sobre os Missionários que forem para as aldeias sejam práticos na língua 

geral dos índios, fl.10. 

- Sobre Capelão da infantaria do Maranhão, fl.11. 

- Sobre se declarar que o distrito do Piahuí pertence ao governo do Maranhão, 

fl.18. 

- Sobre as propinas de peixe ao bispo, fl. 21. 

- Sobre o governador e capitão-general não assistir em público na catedral, fl. 

29. 

- Sobre as honras que se hão-de fazer ao novo bispo, fl. 30. 

- Sobre o melhor lugar que o Bispo há-de ter concorrendo com os 

governadores, e ainda em sua casa, fl. 30. 

- Sobre o coronel (?) que deve haver em Junta de Missões quando nela assistir 

o Bispo, fl. 31. 

- Sobre o Hospício dos Padres da Província da Conceição, fl. 32. 

- Sobre se darem índios para o serviço do vigário geral, fl. 34. 

- Sobre os Padres da Companhia irem por missionários da tropa dos resgates,  

fl.34. 

- Sobre vários portos pertencentes ao aumento do Estado especialmente sobre 

cativeiro de índios, fl.41. 

- Sobre o provedor da Fazenda do Maranhão mandar fazer uma despesa  com 

o missionário Gabriel  Malagrida que não se aprova, fl. 43. 
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- Sobre se mandar fazer as Casas das Canoas, fl.54. 

- Sobre se mandar dar embarcação ao reverendo Bispo, e mantimentos 

quando visitar o bispado, fl. 55. 

 (Fol. 30) Índex das Ordens das Provisões do Conselho Ultramarino, 1721- 

1772 

Maço nº1 69 

- Sobre se não admitir gentio algum de comércio com os franceses de Caena. 

- Sobre se pedir a razão que há para se não confirmar todos os anos em 

mandar tropas de resgates aos sertões. 

- Sobre a Aldeia de Maracú ser para os padres que só darão índios para a 

ocasião precisa. 

- Sobre se estranhar a ordem que mandou ao capitão-mor de São Luís para 

prender os oficiais da Câmara. 

- Sobre informar na segurança dos presos eclesiásticos que pretendia o Bispo, 

o que o ouvidor não queria fosse na cadeia. 

- Sobre a aldeia que pedia a Câmara do Pará para o serviço da República 

- Sobre informar sobre a criação de um forte que erigia na Vila de Vigia o 

Senhor das Pancas. 

- Sobre o lugar que deve ter o Bispo na Junta das Missões. 

- Sobre as terras do Cabo do Norte se estão prontos os marcos no limite da 

nossa demarcação e se os franceses observam o tratado de paz de Utrech. 

- Sobre a remessa da semente de cacau que pediu a provedor da Fazenda da 

Ilha do Príncipe. 

1722 

- Sobre os padres da Companhia darem conta ao governador dos descimentos 

que fizeram. 

- Sobre mandarem os governadores todos os anos fazer resgates de índios aos 

sertões. 

- Sobre a abertura por terra do caminho do Maranhão apara o Pará. 

- Sobre as minas e a fortaleza na barra do Maranhão. 

- Sobre os índios do Maracanã se conservarem na sua aldeia para o serviço 

das salinas. 

- Sobre a extracção de cristal e dízimos do Piahuí. 

- Sobre a catedral que pedia o Bispo se fizesse de novo no Maranhão. 
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 Sem indicação de fólios. 
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- sobre as vilas de pouco moradores não tenham capitão-mor, nem sargento-

mor; para não se criarem novos portos. 

- Sobre informar dos cabedais dos moradores da Vigia para fazerem o 

Convento do Carmo que pediram. 

- Sobre informar da queixa dos oficiais da Câmara do Pará de não darem 

cumprimento os missionários a leis que se havia passado. 

-Sobre a fortaleza Pará e queixa contra Simão da Silva d´Eça. 

- Sobre informar inviolavelmente o mandar-se tropas de resgate todos os anos 

- Sobre informar na queixa do ouvidor do Maranhão contra o prelado das 

Mercês. 

- Sobre a remessa da semente de cacau que pediu o provedor da Fazenda da 

Ilha do Príncipe. 

- Sobre o Descobrimento do Rio Tocantins. 

- Sobre os dez índios que se mandam dar à Fazenda Real do Pará para 

fazerem breu, estopa e tabuada e canoas. 

- Sobre se lhe estranhar criar o lugar de capelão-mor com um soldo sem ter 

ordem para isso. 

- Sobre informar dos casais de índios que querem baixar os [Ouvidores??] para 

seu serviço. 

- Sobre se informar na esmola que pedem os irmãos da Misericórdia do 

Maranhão para fazerem outra igreja. 

- Sobre se ordenar não possam ter presos nenhum morador por mais tempo 

que o de oito dias. 

- Sobre se informar dos privilégios que querem os moradores da Vigia se lhe 

guardem. 

- Sobre os índios da aldeia da Vigia. 

- Sobre os índios e cafres alforreados não serem constrangidos e servirem a 

que lhes parecer. 

- Sobre a fábrica de navios e cargas; 

- Sobre se fazer observar a lei que há das índias amas de leite 

- Sobre se informar no requerimento do capitão-mor da Vigia para fazer a 

repartição dos índios junto com o missionário. 

- Sobre a pretensão do superior da Companhia de mandar descer gente dos 

Tocantins e informar da baixa de um soldado que pede o dito padre para 

acompanhar o missionário. 

- Sobre se prover de religiosos os missionários do Carmo. 
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- Sobre pôr em devida observância a lei dos resgates passada em 688. 

- Sobre ordenar o negócio com Quito. 

- Sobre continuarem no seu festejo os pretos de Nossa Senhora do Rosário. 

Maço nº3, 1723 

- Sobre Diogo Rodrigues Capitão da Fortaleza do Rio Negro pretender se lhe 

assista com um clérigo. 

Maço nº 4, 1724 

- Sobre se lhe aprovar a disposição dos negros desobedientes aos 

missionários em que eram necessários para os moradores do Maranhão. 

- Sobre pedir a José do Couto se lhe estenda a mercê dos 50 índios que 

desceu a seus filhos e netos. 

- Sobre o descimento de índios que pretende o porteiro-mor para a sua Vila do 

Caeté. 

- Sobre informar do requerimento da Câmara do Pará que pedia a aldeia de 

Moribira para as obras do Senado. 

- Sobre informar da representação da Câmara do Pará para se mudarem os 

missionários. 

- Sobre informar na queixa da Câmara do Pará de terem os missionários nas 

aldeias pessoas proibidas pelas leis. 

- Sobre pôr cobro nas queixas que faz o ouvidor, dos índios Tremenbés. 

- Sobre se lhe dizer que o provedor da Fazenda não devia mandar fazer a 

despesa que fez com o missionário Malagrida, sem ordem do governo. 

- Sobre se recomendar a ajuda do braço secular ao bispo para proceder contra 

um clérigo. 

- Sobre se informar da representação de um religioso de Santo Agostinho que 

queria ser missionário no Piahuí. 

- Sobre se informar no acrescentamento que se pode fazer do ordenado ao 

pároco do Icatú. 

- Sobre dar a razão por que mandou pagar aos índios do Arraial do Miarim a 

dez tostões por mês. 

- Sobre as obras para a sacristia da sé do Pará. 

- Sobre as bragas (?) que se lhe remetem para se meterem os índios que 

fugirem das canoas dos moradores. 

- Sobre se lhe estranhar o bando que mandou lançar em que nomeava nele o 

bispo. 
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- Sobre se louvar o grande trabalho de mandar abrir o caminho de terra  do 

Pará para o Maranhão. 

- Sobre o resgate de índios. 

- Sobre se darem doze índios para o serviço do Arcediago e Vigário Geral do 

Bispado do Pará. 

- Sobre o informar no requerimento do índio Gregório que se quer eximir do 

serviço. 

- Sobre o requerimento que faz Inácia Maria de Carvalho para que se lhe 

restituam os escravos de seu irmão. 

- Sobre o requerimento do índio Gregório para não ser obrigado por velho. 

- Sobre se informar nos casais de índios que pede Jerónimo Vaz Vieira. 

- Sobre o que pede o Padre João Correia da Guarda. 

- Sobre se observar o requerimento e leis das missões a respeito da repartição 

dos índios. 

fl. 42 vº, 1727 

Maço nº 6 

- Sobre a queixa que fez o comissário da Piedade do capitão Inácio Leal a 

respeito da Aldeia dos Pauxis, que ele desceu para o serviço da fortaleza. 

- Sobre se lhe dizer que concorra com índios para se acabarem as casas do 

Bispo do Pará. 

- Sobre o agradecimento de ter metido de paz os índios Barbados gentio de 

corso, e da autoridade que se espera desta paz. 

- Sobre se informar nos papéis que se lhe remeteram para o aumento do 

Estado, ouvindo a Câmara, o superior da Companhia e a Junta das Missões. 

- Sobre a paz que se tinha ajustado com os Barbados, e que sejam tratados 

com bom agrado para que as mais nações façam o mesmo, vendo que se lhe 

guardam os seus pactos. 

- Sobre informar na representação do bispo, para que os religiosos das Mercês, 

que assistem na Vigia e Cametá ensinem Latim e para que haja clérigos nestas 

partes. 

- Sobre o ordenado que pretendia o Mestre dos Meninos do Pará, se lhe dê na 

Fazenda Real. 

- Sobre o resgate de índios que pretendia José Matias do Pará se lhe 

concedessem. 

- Sobre pretender Manuel Ferreira de Morais descimento de resgates. 
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- Sobre se informar no requerimento de Luís de Faria Esteves que pedem o 

não obriguem a entrar na câmara, e se reparta com ele peças de resgates. 

- Sobre se dar ao capitão de campo canoa e negros para as suas diligências. 

- Sobre Vitoriano Pinheiro ter preferência para comprara escravos da Guiné. 

- Sobre a queixa que fez o comissário da Piedade do capitão dos Pauxís. 

- Sobre quando fugirem os índios que se mandam dar aos cónegos do Pará os 

mande buscar o governador por um sargento em canoa de el Rei às aldeias de 

onde forem os tais índios. 

- Sobre os índios que se mandaram dar aos cónegos do Pará. 

- Sobre se declarar os frutos que têm as religiões, e se os índios que cultivam 

lavoura pagam dízimo. 

fl. 45 vº, 1728,Maço nº 7 

- Sobre informar nos papéis de arbítrio que se lhe remetem para aumento do 

Estado, ouvindo a câmara, o superior da Companhia e Junta das Missões. 

- Sobre informar no acrescentamento da côngrua e índios para o pároco do 

Itapucurus. 

- Sobre se lhe dizer que sendo verdade a impossibilidade do índio Gregório, o 

alivie do serviço. 

- Sobre informar dos rios da Madeira e Tapajós, que aldeias têm, e quem as 

administra. 

- Sobre informar das utilidades que percebem as religiões agenciadas pelos 

índios, se estes pagam o dízimo dos frutos que colhem e quanto poderão 

render. 

- Sobre os missionários instruírem os índios na língua portuguesa, e aprendam 

ofícios mecânicos, o que se lhe recomenda muito. 

- Sobre se lhe dizer que se espera do seu zelo faça com que se ponham 

capazes as ruas do Pará como pedia o bispo. 

- Sobre a aprovação dos vinte e dois índios do Caiá para o açougue do Pará. 

- Sobre a casa e igreja da Misericórdia que pediam os irmãos do Maranhão lhe 

mande fazer pela Fazenda Real. 

- Sobre se os religiosos do Carmo e Mercês para fazerem descimentos. 

- Sobre se fazer executar as leis que há a respeito das expensas e salários 

extraordinariamente, que levam os oficiais eclesiásticos. 

- Sobre se aprovar a despesa que mandou fazer na paga dos índios da tropa 

de Diogo Pinto de G (Gouveia)?. 
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- Sobre os capítulos dos padres da Companhia contra os Lopes, moradores na 

Totoia, degredados para Angola. 

- Sobre se lhe dizer que continue em mandar fazer a guerra ao principal 

Suricaba para se desinfestar a passagem das cachoeiras do Rio Negro. 

- Sobre se despejar da capitania do Piahuí um religioso das Mercês que fez 

fugir os índios, que andavam na guerra daquele sertão. E que não deixe pedir 

no estado para lugar pio nenhum prelado sem licença do conselho. 

- Sobre se dizer que observe as leis e ordens que se tem passado sobre os 

índios que são necessários para os moradores. 

- Sobre se lhe aprovar as cópias dos assentos da Junta das Missões que 

remeteu. 

- Sobre se lhe dizer que pratique as leis que há a respeito dos descimentos que 

pretende José Martins. 

- Sobre se dar providência para se acabarem as casas da praça do Pará para a 

residência do bispo. 

- Sobre o bispo do Pará mandar alistar num livro os índios que vêem para casa 

dos moradores para se baptizarem. 

Maço nº 8, 1729, fl. 49 vº 

- Sobre o que se há-de obrar a respeito da guerra do gentio Timbiras. 

- Sobre o não consentir na capitania do Piahuí, e em todo o estado, andar frade 

algum tirando esmolas sem licença de Sua Majestade, e não a tendo, a faça 

despejar. 

- Sobre se observar em tudo o regimento, e que se proíba os negócios aos 

missionários. 

- Sobre acabarem-se as casas do bispo, 

- Sobre todos os índios que descerem do sertão de tropas de guerra, ou 

resgates, faça aviso ao bispo, para que o seu vigário geral os faça matricular 

num livro. 

- Sobre se ordenar à Junta das Missões faça um livro para se lançarem os 

índios que se repartem pelos moradores. 

- Sobre a conta que deu quando entrou no governo , e que procure saber se há 

ordem para as folhas corridas que procura a Justiça, tirem os que vão ao 

sertão, e que os missionários não façam negócio, e que na divisão do francês 

se governe pelo Tratado de Utrech. 

- Sobre mandarem se dêem ao vigário do Itapicuru dois índios. 
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- Sobre os índios que os padres da Companhia tiram das aldeias para as suas 

fazendas e feitorias, pagando-lhe o seu estipêndio, o possam fazer. 

- Sobre queixas dos padres da Companhia. 

- Sobre se repartirem índios, que baixarem do sertão, pelas dignidades da Sé, 

mais ministros dela, como representa o governador. 

- Sobre se lhe dizer que aumente a cultura da canela, e para o fazer, peça aos 

padres da Companhia. 

- Sobre os privilégios dos moradores da Vigia, e  a razão por que se lhe não 

guardarão. 

- Sobre informar a pretensão dos ordenados do cónego do Pará. 

1730, fl. 53 vº, Maço nº 9 

- Se. se lhe ordenar tenha especial cuidado de se não divertirem para outro 

serviço os índios destinados para o bispo do Pará. 

- Sobre se lhe ordenar que vendo as condições com que os índios da 

naçãoTremenbés se sujeitaram a viver na sua aldeia, lhas faça guardar 

inviolavelmente. 

- Sobre a conta que deu da resistência que lhe fez um missionário ao ajudante 

Manuel da Cunha d´Eça.Se. a conta que deu da guerra que mandava fazer aos 

índios da nação dos Barbados. 

- Sobre informar na representação da câmara do Maranhão a respeito dos 

padres da Companhia, e nomearem-se (?) da obrigação de povoarem uma 

aldeia no Rio Pindaré. 

- Sobre se restituírem à sua liberdade a duas mulheres e uma cria, que se 

cativaram na tropa de guerra. 

- Sobre a conta que deu a respeito de 448$900 rs  que o Provincial da 

Companhia mandou dar aos missionários da Piedade. 

- Sobre as casas da residencia dom bispo do Pará. 

- Sobre a repartição dos índios aos oficiais da camara de S Luís. 

- Sbre se lhe aprovar a disposição do correio que estabeleceu do maranhão 

para o Pará. 

- Sobre se dar ajuda de braço secular a Frei Diogo da Trindade para se meter 

de posse do cargo em que o aprovou o seu geral. 

- Sobre a herança dos frades Trinos que pretendiam do bispo D. Frei José 

Delgarte. 

- Sobre os missionários para o caminho de terra que vai do Maranhão para o 

Pará. 
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- Sobre pretender o porteiro-mor, que não sejam administrados os índios da 

Vila do Caeté por missionários, e o sejam pelo vigário da dita vila e suas 

justiças. 

- Sobre informar no hospício que querem fundar na Vila da Vigia os religiosos 

das Mercês. 

- Sobre a faculdade de se poder mudar a Aldeia dos Pindarés. 

1731, fl. 55 vº, Maço nº 10 

- Sobre a vara branca que o concelho proíbe aos vigários gerais e seus oficiais. 

- Sobre o procedimento de três religiosos da Piedade, e que se remetam para o 

Reino. 

- Sobre avisar os religiosos não andarem em requerimentos, e que procurem 

quem ande nesta diligência por eles, só nos requerimentos de seus pais. 

- Sobre se não repartirem índios da tropa de resgate por pessoas particulares. 

- Sobre dizer que se acrescente o soldo aos índios que andam no sertão no 

serviço, se pagam dízimos dos frutos que lavram, se as religiões as pagam 

também. 

- Sobre informar dos privilégios que estão concedidos aos moradores da Vila 

da Vigia. 

- Sobre suspender a execução de uma ordem que se havia passado ao prelado 

da Trindade para cobrara a herança do bispo. 

- Sobre o que deve observar na repartição dos índios das aldeias debaixo, não 

ficando de fora o bispo, o ouvidor, as fortalezas. 

- Sobre se proceder contra os Lopes da Tutoia por queixa do padre Tavares da 

Companhia. 

- Sobre lhe dizer que não obrou bem em entender a ordem que lhe foi, era para 

se conservarem os índios forros nas fazendas dos conventos, sendo mui 

diferente a sua inteligência. 

- Sobre aprovar-se de se haver mudado a aldeia do Pindaré. 

- Sobre se informar no requerimento do padre D.João da Cunha em que pede 

trinta índios. 

- Sobre os cónegos e mais dignidades da sé do Pará quererem porção de 

peixe. 

- Sobre se lhe dizer declare a razão que teve para aprovar os descimentos a 

Manuel do Sacramento Franco. 

1732, fl. 58, Maço nº 11 
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- Sobre informar da necessidade que há de haver um hospício com padres 

para administrarem os sacramentos aos moradores do Piahuí. 

- Sobre se mandar advertir que antes de mandar fazer alguma obra  a que o 

seu regimento não dá providência deve dar conta. 

- Sobre informar com seu parecer ouvindo o reitor do Colégio da companhia 

acerca do requerimento dos oficiais da Vila de Santa Maria do Jeabú (?). 

- Sobre se tornar a informar dos salários que se dá aos índios pelo trabalho em 

que se ocupam. 

- Sobre informar do miserável estado em que se acha a vila do Cametá. 

- Sobre se lhe ordenar dê cumprimento da ordem que lhe foi para meter de 

posse aos índios Tremenbés das terras que lhes pertencem. 

- Sobre se lhe ordenar que toda a presa que se fizer ao gentio Arauíns, 

Sacacas, Anapucurú, venha à Junta das Missões onde será examinado 

- Sobre se lhe dizer que a ordem, regimentos e provisões que faltam por se 

terem perdido, se ficam tirando do registo para se lhe remeterem. 

- Sobre se conceder a liberdade de que os dois géneros de canela e café não 

paguem direito algum dentro de dois anos. 

- Sobre se darem índios para a reedificação da cadeia. 

- Sobre informar com seu parecer declarando a sesmaria que concedeu ao 

comissário do Convento de Nossa Senhora das Mercês é para o sustento do 

seu convento. 

- Sobre informar com seu parecer sobre as pancadas que um soldado deu em 

um clérigo de ordens menores. 

- Sobre o que há-de obrar a respeito dos missionários castelhanos que entram 

nos nossos domínios. 

- Sobre o alvará de proibição da ida de mulheres para o Reino. 

- Sobre o livro que se lhe remete em que vão copiadas muitas ordens que 

foram de seus antecessores. 

- Sobre a queixa de Frei José de Paiva religiosos do Carmo contra o padre 

Lucas Xavier da Companhia de Jesus. 

- Sobre se dar faculdade ao porteiro-mor para mandar fazer um descimento de 

índios para a sua Vila do Caeté na conformidade das ordens. 

1733, fl. 63, Maço nº 12 

- Sobre Mercês e privilégios da Vila de Vigia, representação dos oficiais da 

Câmara. 
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- Sobre informar, ouvindo ao provedor da fazenda por escrito na representação 

do missionário do Tiriá Frei Manuel de Sousa. 

- Sobre fazer remeter para o Reino ao Padre Frei José da Madre de Deus 

religioso de Nossa Senhora de Jesus. 

- Sobre obras no palácio. 

- Sobre se lhe dizer que na resposta que dá a ordem que lhe foi sobre a presa 

que se trouxe ao gentio Aranhi, e outros falta a resposta do reitor da 

Companhia. 

- Sobre lhe dizer obrou bem em executar a ordem que foi de seu antecessor a 

respeito de meter de posse os índios Tremenbés de quatro léguas de terra. 

- Sobre se dar toda a ajuda para serem presos os que foram pronunciados na 

devassa do motim que sucedeu no Maranhão. 

- Sobre se  conceder o primeiro barco da carreira de Tapuitapera aos oficiais 

da Câmara do Maranhão, e o segundo aos de Tapuitapera. 

1734, fl. 65 vº, Maço nº 13 

- Sobre o decreto para se tirar a pulé (sic) e pelourinho dos lugares onde estão, 

e se ponham longe das igrejas, e do mesmo modo a cadeia, e para as obras do 

bispo se aplique a côngrua do falecido. 

- Sobre se lhe não louvar o bando que mandou lançar em que proíbe os 

escravos que não pudessem usar de telas, ouro, ou pratas, sedas ou veludos. 

- Sobre  se informar na conta do capitão-mor do Itapecurú a respeito de não 

haver ali igreja matriz, e que os moradores se querem passar para outra parte. 

- Sobre o que há-de obrara a respeito dos índios cativos. 

- Sobre a relaxação com que ali vivem a maior parte dos religiosos 

missionários. 

- Sobre informar na representação do procurador geral de Santo António deste 

Reino a respeito do hospício que ali erigiram os da Província da Conceição. 

- Sobre a proibição de casarem os ministros nas conquistas. 

- Sobre se fazer respeitar o Alvará de 28 de Abril de 1688 a respeito da 

repartição dos índios resgatados pelas tropas. 

- Sobre informar da pretensão do porteiro-mor donatário do Caeté em que pede 

provisão para qualquer morador dele possa ir ao sertão das amazonas resgatar 

cinquenta casais de índios tirando índios para o remar das aldeias de Sua 

Majestade. 

- Sobre informar na fundação do hospício dos religiosos das Mercês na Vila da 

Vigia. 
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- Sobre se conceder ao Padre (?) Manuel do Couto a administração dos índios 

que seus pais haviam descido do sertão, e que de novo possam descer outros. 

- Decreto para se convocar Junta para nela se fazer o exame necessário, e se 

julgue se os índios que foram descidos em virtude das licenças que deu o 

governador Alexandre de Sousa, são ou não legitimamente cativos. 

- Decreto sobre a queixa de Frei Inácio da Conceição vigário Provincial da 

Ordem do Carmo contra Baltasar Mendes cabo da tropa, e Calisto da Cunha, 

Capitão-Mor do Gurupá. 

- Decreto sobre se darem de condição de cinco anos os índios em cujo  (…) há 

dúvidas, e acabados eles, ficam livres. 

1735, fl. 70, Maço nº 14 

- Sobre o que se deve observar a respeito dos resgates. 

- Sobre informar na representação dos oficiais da câmara da Vila da Vigia a 

respeito dos índios que pedem para a obra da nova igreja matriz que tem 

principiado. 

- Sobre informar na representação do ouvidor do Pará a respeito do lugar que 

deve ter na Junta das Missões. 

- Sobre o bando q mandou lançar em que revoga a pragmática que havia posto 

para os escravos não usarem sedas, ouro ou prata. 

- Sobre fazer observar as ordens a respeito dos índios da Aldeia de Maracanã, 

que estão destinados para as salinas reais. 

- Sobre informar a respeito da fundação do palácio episcopal. 

- Sobre informar na pretensão de Frei Diogo da Trindade, Mercenário, quer 

fazer de duzentos casais de índios pelo Rio Mearim e Guajura. 

- Sobre informar no requerimento dos religiosos Mercenários, em que 

pretendem se lhes dê 200 arrobas de cacau livre de despesas para 

embarcarem para Lisboa. 

- Sobre informar acerca do descimento que pretende fazer de cem casais de 

índios Francisco de Melo Palheta. 

- Sobre a pretensão dos irmãos da Misericórdia do Pará. 

- Sobre se repreender o reitor do Colegio do Pará por se tirar no mesmo 

colégio a calceta a um preso. 

- Sobre as quatro léguas de terra que se concedeu aos índios Tremenbés na 

Ilha chamada dos Cajueiros. 

- Decreto sobre o nascimento da Princesa da Beira para se lhe fazer as 

demonstrações de alegria militares. 
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1736, fl. 73 vº 

- Sobre a fundação do palácio episcopal 

- Sobre informar na representação do Capitão-Mor do Itapecurú ouvindo a 

Junta das Missões. 

- Sobre se lhe dizer que acordem que foi somente para meter de posse os 

índios Tremenbés. 

- Sobre o Provincial da Companhia dever mostrar a ordem ou licença que tem 

para comprar bens de raiz. 

- Sobre informar com o seu parecer ouvindo o provedor do Maranhão a 

respeito da obrigação do padre José da Cunha d‟Eça. 

- Sobre se ordenar que com efeito faça praticar a disposição de 28 de Abril de 

1688 a respeito de que a quem se repartirem índios, e negar outros tantos 

géneros. 

- Sobre declarar por que razão o capitão-mor do Maranhão fez repartição de 

alguns índios sem dar parte ao ouvidor.  

- Sobre informar a respeito do Senado cumprirem as ordens a favor dos 

moradores da Vila da Vigia para não serem soldados. 

- Sobre informar com efeito na representação que fez a Câmara de São Luís e 

Pará acerca de não ser conveniente não terem os missionários jurisdição 

temporal nas aldeias. 

- Sobre se lhe advertir não se intrometa na administração da justiça (nos casos 

que pertençam aos ministros dela), e que um dia na semana convoque Junta 

das Missões. 

- Sobre se fazer guardar aos cidadãos do Maranhão os privilégios dos cidadãos 

do Porto. 

- Sobre dar a razão que teve para não dar os índios que lhe pediram para se 

reduzir a cal e pedra que foi para aquele Estado em tempo do governador João 

da Maia. 

- Sobre informar a respeito dos índios que se pediam da Aldeia de Maracanã 

para o conserto das salinas. 

- Sobre informar na conta do provedor a respeito da dúvida que pôs a despesa 

do aluguel das casas em que ser recolhem os índios enfermos na Ribeira do 

Mojú. 

- Sobre mandar 50 índios que pede  a Câmara da Vigia. 

- Sobre diferir a proposta do Padre [ rasgado ] Matias de São Boaventura como 

a ele governador parecesse justo. 



 618 

- Da Secretaria de Estado sobre a ribeira, madeiras, charrua, moinho de arroz e 

carpinteiro holandês. 

- Parecer sobre ser nomeado procurador dos índios o padre Miguel Ângelo de 

Morais. 

1737, Maço nº 16, fl. 77 vº 

- Sobre pedir o Capitão-Mor do Maranhão índios de várias aldeias para o 

serviço. 

- Sobre exterminar do Piahuí um clérigo e os religiosos fugidos dos seus 

conventos. 

- Sobre a forma de repartir os índios. 

- Sobre os géneros em que se hão-de pagar as pessoas dos resgates. 

- Sobre se aumentar a Casa da Alfândega do Maranhão. 

- Sobre informar da representação da Câmara de que os governadores e 

ouvidores se intrometem nas eleições da mesma Câmara, ouvindo-a por 

escrito. 

- Sobre informar da queixa do ouvidor do Maranhão de se lhe não darem índios 

para o seu serviço. 

- Sobre as obras na cadeia. 

- Sobre herança do padre (rasgado) da Cª de Jesus. 

- Sobre espanhóis no Rio Amazonas e providências. 

- Sobre o Secretário Antão da Rocha abrir a cartas e ordens d‟El Rei. 

- Sobre  a despesa dos índios aldeados no Rio Guamá. 

- Sobre a repugnância dos missionários em darem índios. 

- Sobre se lhe dizer se escusou um requerimento dos religiosos de Nossa 

Senhora das Mercês. 

- Sobre se informar na conta que deu o Engenheiro Carlos Vargão (?) Rolim de 

não ter índios para as obras do fortim. 

- Representação de L Coelho em que  pede índios para o seu serviço. 

- Sobre informar sobre a representação do Provincial do Carmo acerca dos 

vinte e cinco índios dos missionários. 

- Sobre os padres missionários que querem fundar um hospício na Vila da 

Vigia. 

- Sobre se proibir aos missionários tirem certidões dos seus procedimentos 

enquanto servirem. 

- Sobre o hospício que mandaram fazer na Vigia os padres do Carmo. 
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- Sobre a capela q fez de novo na Sé do Maranhão, e arrematação que o 

provedor mandou fazer da obra. 

- Sobre a execução das sentenças do Maranhão contra o síndico dos padres 

da Conceição. 

- Sobre a conta que deu Á Mesa da Consciência o governador do Bispado do 

Maranhão. 

- Sobre a conta dos padres de Santo António com os Padres da Conceição 

sobre aldeias. 

- Sobre se mandar restituir aos padres de Santo António uma (esmola?) de 

canoas que se lhes fez. 

- Sobre a cobrança de uma canoa aos padres das Mercês a requerimento do 

governador José da Serra. 

- Sobre o Compromisso da Misericórdia do Maranhão. 

- Sobre a vacatura da igreja matriz da Vila da Mocha. 

1739, Maço nº 18, fl. 85 

- Sobre informar a respeito de um homicídio executado por Manuel Lourenço 

capitão da barra e imunidade que pretendeu lhe valesse Frei Francisco da 

Rosa. 

- Sobre o que se deve praticar na reedificação das igrejas paroquiais. 

- Sobre a aldeia que se demoliu na Vila do Jautu (?). 

- Sobre os descaminhos da Fazenda Real na ocasião da guerra que se deu ao 

gentio Aranhais. 

- Sobre os escravos fugidos. 

- Sobre se não dar guerra ao gentio de nação Mura. 

- Sobre as mortes executadas no gentio Aranhais e prisão do sargento-mor 

Manuel da Silva Pereira. 

- Sobre a guerra que se manda dar ao gentio Timbira e Azoroa, e que se não 

pratiquem nela crueldades no que for possível. 

- Sobre se  puxar  um corpo de 200 ou 300 índios da Serra de Ibiapaba. 

- Sobre as demarcações de Portugal e Castela no Rio das Amazonas. 

- Sobre o hospício do Carmo que se fundou noa Vila da Vigia. 

- Sobre a devassa que se tirou da guerra dada ao gentio vizinho do Timbira ser 

remetido ao juízo dos Feitos da Fazenda. 

- Sobre a Capela de Nossa Senhora do Carmo e compromisso da sé. 

- Sobre informar no requerimento dos irmãos da Misericórdia em que pedem 

uma esmola anual para a reedificação da mesma igreja. 



 620 

- Sobre se darem trinta  índios ao bispo do Pará. 

- Sobre a igreja que no Guamá pretende edificar Manuel Monteiro de Carvalho. 

- Sobre dar socorro de braço secular para e cumprir uma precatória do ouvidor 

da capela real. 

- Sobre se darem vinte índios para o serviço do Bispo do Maranhão. 

- Sobre se dar a execução da sentença de Manuel Monteiro contra o síndico 

dos padres de Santo António do Maranhão. 

1740, Maço nº 19, fl. 88 vº 

- Sobre se ouvir a Junta das Missões acerca das desordens de que deu conta a 

respeito dos índios de que se servem aqueles moradores a título de escravos. 

Sobre se declarar a mercê q pode caber na pessoa do índio João Magu de 

Deus. 

- Sobre se dar conta se foi expulso da Capitania da Moucha o padre  António 

Henriques de Almeida. 

- Sobre 25 índios q se mandam dar ao porteiro-mor donatário da Capitania do 

Caeté. 

- Sobre se mandar remeter para o Reino ao Padre António Henriques de 

Almeida Rego. 

- Sobre se mandar fazer um forte no sítio do Macapá na forma da planta que 

sec  remete. 

- Sobre informar na representação dos oficiais acerca dos distúrbios que 

padece aquele povo com a fuga dos índios. 

- Sobre as fontes e caminhos que os frades Capuchos do Maranhão dentro dos 

muros da sua cerca, e fazer ir para o Reino o Padre Frei João da Purificação. 

- Sobre o pagamento que pretendem os índios de Maracanã que trabalham nas 

salinas. 

- Sobre o donatário do cacau dar uma porção....missionário  ???? 

- Sobre não se fazer guerra ao gentio do (?)… 

1741, Maço nº 20, fl. 92 vº 

- Sobre a despesa da visita dos bispos. 

- Sobre se executar a ordem a respeito das contendas dos frades da 

Conceição e de Santo António. 

- Sobre o zelo e boa disposição com que    se dispôs a guerra do gentio. 

- Sobre o risco da Sé do Maranhão. 

- Sobre  informar a respeito dos direitos que devem pagar os escravos que 

vêem da Guiné. 
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- Sobre se remeter  o parecer a respeito da liberdade dos índios. 

- Sobre o bispo do Maranhão pedir se lhe descontem moedas por duas 

parcelas que se mandarão abater nas suas côngruas. 

- Sobre o que se deve obsevar a respeito do governo espiritual etemporal das 

aldeias. 

- Sobre tornar a informar a respeito da factura dos muros dos Capuchos do 

Maranhão. 

- Sobre tornar a informar a respeito do Frade Capucho Frei João da 

Purificação. 

- Sobre o palácio do Bispo do Pará. 

- Sobre se tomar todo o peixe que os frades da Conceição venderem. 

- Sobre o pagamento que pretendem os índios que trabalham na Ribeira do 

Mojú. 

- Sobre o pagamento aos índios do Maracanã q trabalham nas salinas. 

- Sobre informar a Mesa da Consciência em um requerimento do padre vigário 

do Miarim. 

- Sobre se prometer aos moradores do Caeté fazerem alguns resgates no 

sertão. 

1742, Maço nº 21, fl. 96 

- Sobre informara na queixa do Bispo do Maranhão a respeito do provedor da 

Fazenda pagar côngrua ao coadjutor da Sé estando suspenso. 

- Sobre informar a respeito dos direitos que pretende o Provincial da Piedade. 

- Sobre fazer embarcar para o Reino o Padre Frei João da Purificação. 

- Sobre se pagar ao bispo na forma das ordens. 

- Sobre não aceitar (?) que se levantem os muros da cerca dos Capuchos do 

Maranhão. 

- Sobre se não poderem pedir esmolas sem licença de S.M. e ordinário. 

- Sobre os direitos q devem pagar os escravos que entrarem na Companhia. 

- Sobre informar a respeito dos índios q pede o bispo do Pará. 

- Sobre se mandar tirara devassa das desordens em q fora insultado o Bispo , 

e sobre ser remetido Frei João da Purificação. 

- Sobre expulsar da Capitania do Pará ao padre Frei Francisco da Rosa. 

- Sobre estranhar a Frei Manuel do Marvão a afectada conta que deu da 

vexação dos índios. 

- Sobre a esmola q vem tirar um religiosos para a reedificação do Convento de 

São  Francisco da cidade de Lisboa. 
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- Sobre informar à Mesa da Consciência uma queixa dos oficiais da Câmara do 

Maranhão sobre os clérigos. 

- Sobre se observar o estilo, leis e ordens na Junta das Missões sem que se 

possa inovar coisa alguma. 

- Sobre. ser mandado para o Reino o Padre Vicente de Sousa. 

- Sobre se demolirem os muros dos Padres Capuchos do Maranhão. 

1743, Maço nº 22, fl. 98 vº 

- Sobre a demora q houve na remessa dos géneros q se deviam remeter para 

pagamento do empréstimo q se fez ao  bispo. 

- Obras câmara Pará. 

- Sobre as apelações das causas da liberdade dos índios. 

- Sobre se remeter p o Reino ao pe. Frei Francisco da Rosa. 

- Sobre se mandar demolir o muro dos frades Capuchos de Santo António de 

São Luís do Maranhão. 

- Sobre exterminar destas capitanias os padres  Pade Gonçalves da Cruz e o 

padre Vicente de Sousa. 

- Sobre  a licença com que se deve pedir esmola. 

- Sobre declarar o número de religiosos com que se estabeleceram os 

conventos que há no Estado. 

- Sobre se dar ao bispo do Maranhão e Pará 80$000 reis para o viático das 

visitas. 

- Sobre a obra na sé do Maranhão. 

- Sobre o direito dos escravos q vêm da Guiné. 

- Sobre um descimento d índios para a fbrica de serrar madeira. 

1744, Maço nº 23, fl. 102 vº 

- Sobre. informar no requerimento da camara da vigia acerca de mandar tropas 

ao sertao. 

- Sobre informar do prejuizo q pode causar a fortificação do pará, tantko a casa 

do Bispo como em outrsa igrejas e mais casas. 

- Sobre se destinar os índios da Aldeia do Igarapé Grande para obras da 

cadeia do Pará. 

- Sobre fazer diligencia p ver se há quem o curral da igreja de Miarim. 

- Sobre informar na representação dos oficiais da Câmara do Maranhão acerca 

dos missionários da Aldeia de São José não darem os índios ao contratador 

das carnes. 



 623 

- Sobre informar mo requerimento do vigário Provincial da Companhia a 

respeito dos índios de nação Variquena serem só destinados para as missões 

apostólicas. 

- Sobre as ordens q se lhe remetem para um dos ouvidores do Pará ou 

Maranhão ir devassar da expulsão q se fez aos padres da Companhia da 

Aldeia de São João na Capitania do Caeté. 

- Sobre informar no requerimento do principal da aldeia de São José. 

- Sobre a representação do vigário Provincial da Companhia a respeito das 

visitas do Bispo nas aldeias. 

- Sobre informar na representação do  Bispo acerca da mesma matéria. 

- Sobre a visita q o Bispo pretende fazer ao hospício de São  Boaventura. 

- Sobre interinamente visitar ou manar visitar as aldeias o bispo do Pará. 

- Sobre o requerimento dos irmãos soldados da Festa  do Espírito Santo poder 

tirar esmolas uma vez no ano. 

1745, Maço nº 24, fl. 105 vº. 

- Sobre informar na fundação do colégio da Companhia no Cametá. 

- Sobre a criação do seminário no Pará. 

- Sobre a factura da cadeia no Maranhão. 

- Sobre informar das regalias em q estão de posse os donatários. 

- Sobre informar da criação de um pesqueiro no Maranhão. 

- Sobre a  criação da nova cidade de Mariana. 

- Sobre se não alterar coisa alguma nas causas dos índios apeladas para a 

Junta. 

- Sobre se andar assistir com índios a obra do Palácio Episcopal. 

- Sobre se informar a respeito do campanário que se fez na igreja da Sé  do 

Maranhão. 

- Sobre se darem índios para as obras da cadeia do Pará. 

- Sobre informar o número de religiosos com q foram estabelecidas as religiões 

no Estado. 

- Sobre 20 casais de índios q pedem os principais da Conceição. 

- Sobre o salário e propina q pretende o procurador dos índios. 

- Sobre informar de um requerimento do principal de Una. 

- Sobre um descimento que pretendem a Soror Maria Bernarda e sua irmã para  

seu engenho. 

- Sobre informar a Junta das Missões acerca dos escravos por clamarem as 

suas liberdades de casa de seus patrões. 
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1741, Maço  nº 25, fl. 108 

- Sobre informar no requerimento da Câmara do Pará a respeito dos es cravos 

q proclamam a sua liberdade. 

- Sobre tornar a informar no requerimento do procurador dos índios do Pará. 

- Sobre o requerimento da Mesa do Santíssimo da Igreja do Rosário da 

Campina acerca da contenda q tem com a irmandade dos pretos. 

- Sobre se mandar conservar aos padres da Companhia na Aldeia de São João 

de Caeté. 

- Sobre o q se lhe mandar praticar na Junta das Missões para q os missionários 

não impeçam as diligências da Justiça. 

- Sobre mandar prender a vários réus culpados na devassa que se tirou da 

asuada (?) feita contra os padres da  Companhia na Missão do Caeté. 

- Sobre se fazer a obra da Sé do Pará e o mais q deve executar nesta matéria. 

- Sobre se conservar a aldeia de Una nas terras de que está de posse. 

- Sobre o padre q deve missa no pesqueiro de Joanes. 

- Sobre o requerimento do procurador da Província da Conceição da Beira em 

q pede licença para descer vinte casais de gentio. 

- Sobre a representação do bispo do Maranhão acerca de se aplicarem as 

côngruas dos cónegos q não tomaram posse para uma sacristia, etc. 

- Sobre dar conta do cacau q as religiões tiram do sertão de q não pagam 

direitos. 

- Sobre dever incluir na provisão q passou a João Pinheiro de Amorim de 

procurador dos índios as palavras do regimengto q lhe faculta este provimento. 

- Sobre informar no descimento q pretende a Soror Ana Maria Bernarda e sua 

irmã. 

- Sobre informar a respeito dos dois mil  cruzados que o Bispo do Maranhão 

pede se lhe acrescente na sua côngrua. 

- Sobre os índios das missões do Carmo 70. 

1748, Maço nº 26, fl. 113 

- Sobre o acrescentamento da côngrua do  Bispo do Maranhão. 

- Sobre se lhe dizer deverem executar a ordem de 13 de Abril de 1734 para se 

determinar a guerra que deve fazer-se ao gentio Guégué. 

- Sobre se fazer na sé do Maranhão sacristia e casa de cabido. 

                                            
70

 No registo deste ano, lançam-se muitas referências sobre sesmarias. 
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- Sobre a permissão q se deve conceder aos escravos quando litigarem sobre 

a sua liberdade. 

- Sobre se observarem as ordens q há a respeito dos resgates. 

- Sobre se lhe dizer se executou o requerimento de João Pinheiro de Amorim e  

xxxx a ocupação de procurador dos índios quem a Junta das Missões elegeu.  

- Se. se observar sem interpretação alguma as ordens que há a respeito dos 

descimentos dos índios, e se estabelecerem novamente aldeias nos confins 

daqueles domínios. 

- Sobre as escoltas q requer a Câmara para serem apanhados os escravos 

fugidos dos moradores. 

- Sobre a representação da mesma Câmara a respeito do procurador dos 

índios quando culpavelmente duvida entregar os escravos que proclamam a 

liberdade. 

- Sobre o Padre Frei Inácio da Conceição pretender ser deputado 

extraordinário da Junta das Missões. 

- Sobre os índios que se mandam dar para as obras da Sé do Pará. 

- Sobre a representação do procurador geral das missões do Carmo para se 

mandar retirar do Rio Negro o capitão Francisco Portilho e outros. 

- Sobre se mandar cessar as consignações que os bispos do Maranhão e Pará 

tinham na provedoria da Baía, e sejam pagos pelos seus distritos. 

- Sobre se não consentir q vão religiosos de Santo António para o Reino sem 

licença de seus prelados. 

- Sobre se mandar dar ao bispo do Pará para o seu serviço até ao número de 

30 índios das aldeias. 

- Sobre se mandar para as obras da sé, palácio episcopal e seminário os índios 

que forem necessários. 

- Sobre se não deferir a representação dos oficiais da Câmara da Vila de 

Cametá a respeito de se fundar nela seminário. 

1750, Maço nº 27, fl. 116 vº. 

- Sobre os índios q os padres da Companhia tiraram das mãos da Justiça indo 

a padecer. 

- Sobre a queixa q há contra o Padre Caetano Eleutério. 

- Sobre se assistir com os índios necessários ao provedor da Fazenda do 

Maranhão. 

- Sobre se dar índios necessários para a obra da cadeia do Pará. 
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- Sobre advertir o secretário que quando requerer a Sua Majestade o deve 

fazer perpetuamente. 

- Sobre se lhe remeter a cópia da ordem que foi do governador de São Paulo a 

respeito das missões que se mandaram estabelecer no Cuiabá. 

- Sobre se mandar fazer um regimento para os procuradores dos índios. 

- Sobre informar no requerimento dos oficiais da Câmara do Pará para uma 

equiparação de índios. 

- Sobre informar no requerimento dos religiosos do Carmo do Pará em que 

pedem não paguem direitos das drogas que embarcaram para o Reino por sua 

custa. 

- Decreto da Rainha Nossa Senhora em que recomenda a criação de 

seminários e recolhimentos. 

- Sobre fazer ordenar os Livros das Matrículas dos Índios conforme o 

Regimento impresso das Missões, e remeter certidão de assim o terem 

executado. 

- Sobre a guerra ofensiva que se deve fazer ao gentio Guégué. 

- Sobre se recomendar a execução das leis e alvarás passados a respeito da 

liberdade dos índios e sua repartição. 

- Sobre se lhe ordenar mande assistir com o preciso aos missionários que se 

mandam vagar pelas fazendas e roças daquele Estado. 

- Sobre se lhe dizer o que deve obrar no caso de haver fundadores de 

seminários de moças e mosteiros de freiras Ursulinas. 

- Sobre os índios para a obra da cadeia e casa da câmara do Pará. 

1751, Maço nº 28, fl. 120 vº 

- Sobre informar a respeito da factura do palácio para residência dos bispos do 

Maranhão, e da despesa que será necessária para a construção do seminário 

da mesma cidade. 

- Sobre o que se determina p evitar as frequentes  fugidas dos escravos 

daquele Estado. 

- Sobre a cadeia e casa da câmara. 

- Ordena-se ao Governador Estado Maranhão não continue guerra gentio 

Guégué. 

- Sobre se não deferir ao requerimento da Câmara do Pará em q pedia contra 

equiparação de índios para o contrato das carnes. 
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- Sobre informar na conta q deu o provedor do Maranhão na resposta q deram 

os padres da Companhia à denúncia que se lhes promoveu da terra q possuem 

além do seu património. 

- Sobre haver sempre dois missionários que entrem pelos sertões a praticar 

índios. 

- Sobre o q tem determinado a respeito do seminário e recolhimento do Pará. 

- Sobre se declarar q missionários faltaram a dar índios que se lhe pediam a 

dar índios q se lhe pediam para o serviço de SM na provedoria do Maranhão. 

- Sobre informar a respeito da entrada q fazem os Holandeses pelo sertão do 

Rio Negro. 

- Sobre o que se ordena a respeito do que representa o Comissário Provincial 

de Santo António do Pará acerca das missões de sua administração. 

- Sobre os motivos por q não tivera efeito ao contratador do peixe, e o que se 

deve pagar aos índios. 

- Sobre se suprimirem os postos de capitães-mores do Maranhão e ará. 

- Sobre a queixa dos oficiais da Câmara da Vigia a respeito da mudança de 

uma aldeia de índios. 

- Sobre a queixa que os comissários fizeram contra os oficiais da Câmara a 

respeito de quererem que tirassem licença para venderem suas fazendas. 

- Sobre cumprir as ordens acerca da repartição dos índios. 

- Decreto para que todos os requerimentos e negócios pertencentes a igrejas 

se façam pela Mesa da Consciência . 

- Sobre informar se será mais conveniente porem-se clérigos nas aldeias. 

- Sobre o requerimento do índio António Caetá para se mandar um ministro 

devassar da falsidade dos autos por que se lhe formou crime 

- Sobre o requerimento do procurador do Carmo para se tirar do Rio Negro 

Francisco Castilho. 

- Sobre a obra que fez no palácio episcopal em que pediu o Reverendo Bispo 

se satisfaça. 

- Sobre o requerimento dos religiosos das Mercês para se devassar das 

pessoas que matarem gado no Marajó. 

- Sobre o requerimento do bispo para q lhe paguem as obras da casa onde 

mora. 

1752, Maço nº 29, fl. 125 vº 

- Sobre se criar outro regimento para o Maranhão. 

- Sobre a companhia de extracção de escravos de África para aquele estado. 
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- Sobre se informar do requerimento das dignidades da  Sé. 

- Sobre se informar outro requerimento dos mesmos ministros da Sé. 

- Sobre se informar o requerimento dos cónegos da Sé do Pará. 

1753, Maço nº 3, fl. 126 vº 

- Sobre as terras q compraram os religiosos de Nossa Senhora das Mercês. 

- Sobre a formalidade com que o secretário daquele governo escreve ao 

ouvidor para ir à Junta das Missões. 

- Sobre os índios q se devem lançar nos inventários e partilhas. 

- Sobre informar das queixas q se fizeram contra o Pe. Frei José Janson. 

- Sobre a lista q se remete para se pagar aos sujeitos q hão-de servir nas 

demarcações. 

- Sobre as listas q entregaram as religiões. 

- Sobre o ouvidor da Fazenda acompanhar nas demarcações. 

- Sobre encomear (?) Sua Majestade por primeiro comissário da regulação dos 

limites. 

- Sobre o q se responde ao vigário Provincial da Companhia a respeito das 

listas dos índios. 

- Sobre o ajuste que as religiões do Carmo e das Mercês fizeram com o 

donatário da Ilha Grande. 

- Sobre a crueldade que se praticava com os índios. 

- Sobre cortar as desordens das aldeias dos religiosos de Santo António. 

- Sobre se aprovar ir um missionário para o Rio Miarim conquistar o gentio. 

- Sobre se informar o requerimento do vigário Provincial da Companhia 

1754, Maço nº 31, fl. 130 

- Sobre informar do requerimento dos oficiais carpinteiros q vieram de Lisboa. 

1755, Maço nº 32, fl. 130 

- Sobre o alvará que veio a respeito dos casamentos dos índios. Sesmarias 

- Sobre haver nas capelas dos sertões  tesoureiros-mores. 

- Sobre  informar a respeito de se oferecerem os padres da Companhia o 

fazerem deixação das fazendas que possuem no Maranhão. 

- Sobre informar acerca da obra do  novo hospital. 

- Sobre se informar a respeito do arbítrio que deu o provedor da Fazenda do 

Maranhão possa haver índios para o real serviço. 

- Sobre informar acerca de um síndico que pedem os religiosos de Santo 

António. 

1756, Maço nº 33, fl. 136 vº 
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- bando sobre gado Ilha Joanes. 

- Providências obras alfândega. 

- Sobre a forma como se devem entregar aos franceses de Caena os pretos 

seus escravos fugidos. 

- Obras palácio, seminário e igreja da Sé. 

- Gado Joanes. 

- Sobre o restabelecimento da nova vila de Bragança, e a aplicação que Sua 

Majestade faz para esse fim de índios e rendimentos. 

- Conveniências das salinas do Pará. 

- Obras na sé e palácio do bispo do Pará. 

- Guerra contra os índios Guégué e Timbira. 

- Sobre informar no requerimento de Manuel Machado procurador dos índios. 

- Requerimento moradores Marajá gado. 

1757, Maço nº 34, fl. 139 vº. 

- Sobre se mandar cento e sessenta carradas de pedra de cal para as obras do 

Pará. 

- Sobre a faculdade que se dá a favor da liberdade dos índios, se poder apelar 

das sentenças proferidas na Junta das Missões contra a mesma liberdade.  

- Vencimentos oficiais de carpinteiro fábrica da Ribeira. 

1758, Maço nº 35, fl. 141 vº 

- Sobre informar na representação do juiz de fora a respeito de se aplicarem os 

terços dos bens do Conselho por tempo de dez anos para as obras públicas da 

cidade. 

- Sobre. 160 carradas de pedra q vieram para cal. 

1759, Maço nº 36, fl. 142 

1760, Maço nº 37, fl. 142 vº 

- Sobre se aprovar o q se obrou com os franceses ao governador de Caiena 

mandou o conduzir os pretos fugidos. 

- Sesmarias em Joanes. 

- Sobre o alvará de lei para caber na alçada e sentença q se proferir a favor da 

liberdade. 

- Sobre se darem os índios necessários aos bispos do Pará. 

1761, Maço nº 38, fl. 144 

- Sobre se não poderem embarcar pretos ou pretas para a cidade de Lisboa. 

1762, Maço nº 39, fl. 144 vº 

- Sesmarias 
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- Sobre as leis que se remeteu em que proíbe o transporte dos pretos escravos 

para este Reino. 

- Sobre se lhe declarar q as cartas q vieram escritas em seu nome com data do 

mês de Novembro de 61 vieram sem ser assinadas. 

1763, Maço nº 40, fl. 145 vº 

- Remete-se a planta da casa da residência do governador da capitania do 

Piahuí. 

1764, Maço nº 41, fl. 146 

1765, Maço nº 42, fl. 146 vº 

1766, Maço nº 43, fl. 147 

1767, Maço nº 44, fl. 147 

- Sobre informar no requerimento de José de Freitas a respeito de pedir o 

mesmo que se dava a Manuel da Silva merador (?) das obras reais seu 

antecessor. 

- Sobre informar o requerimento do secretário de Estado Marcos José Monteiro 

de Carvalho para o acrescentamento do seu ordenado. 

1769, Maço nº 45, fl. 147 vº. 

1771, Maço nº 46, fl. 147 vº 

- Sesmarias 

1772, Maço nº 47, fl. 148 

- Sesmarias ** 

     Índice das ordens expedidas pelo Régio Tribunal do Conselho Ultramarino 

ao Governador e Capitão Geral deste Estado o Ilmo. E Ex.mo Senhor José de 

Nápoles Telo de Menezes 

(fl. 148 vº) 

Maço nº (sic) 

Ano de 1779 a Ano 1783 (fl. 161 vº.) 

     Lembrança das participações diárias e semanárias, mensais, semestres e 

anuais,que das diversas repartições do Estado do Grão-Pará se têm 

estabelecido de se fazerem ao governador geral dele, e o mesmo para a Corte 

também costuma dirigir”. 

(fl. 162) (...) 

(Nota: Trata-se de informações muito importantes sobre os procedimentos a seguir, e 

as informações obrigatórias dentro da respectiva cadência de prazos, e que dão um 

panorama muito completo das várias repartições , dos vários assuntos, dos 

regulamentos, etc.  Muito importante par o período pombalino, e pós-pombalino). 
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Ex. fl. 168 vº: Os directores das povoações de índios, e ambas as capitanias do 

Estado são obrigados de fazerem mais as outras diferentes participações e de 

remeterem os outros papéis que individualmente manifestam a Carta circular 

de 14 de Outubro de 1775, e as portarias do 1º de Fevereiro e de 2 de 

Setembro de 1776. 

Outros: mapas de regimentos de presos, de índios, , receitas e despesas do 

hospital, armazéns reais, relação de povoadores, mapa de artífices e operários 

da Vila de Mazagão, mapas de munições de guerra, de movimento de navios, 

de alfândegas, rendimentos das câmaras, relação de géneros e fazendas, de 

remessas de moeda, etc, etc. 

Em nota no fl. 169: Os duplicados destes seis papeis ultimamente indicados, se 

costumam, e devem remeter à Secretaria de Estado respectiva, e ao Real 

Erário, posto que não por obrigação se remetem somente os ditos papéis, a 

parte e o mapa gerais das alfândegas, e a certidão do manifesto do ouro, pois 

que as participações do recebimento das remessas da moeda, e do saque das 

Letras, se costumam fazer pela Junta da Real Fazenda, pela qual também se 

participam os Balanços de Receita e Despesa, e as Relações das dívidas, de 

que já acima se faz menção. E indo juntamente pela mesma repartição outro 

Mapa de Rendimento, e Despesa da Tesouraria dos índios (...). 

     Sem tempo certo segundo as conjunturas em que ocorrem, fl. 169 ss 

Ex: cargas dos navios e mapas de alfândegas; exportação de géneros que 

saem; Relação de madeiras que saem, de arroz; Livro do Manifesto do Ouro 

em cada embarcação remetido à Casa da Moeda da Corte, feito o dito 

manifesto no palácio, e na presença do governo, do ouvidor geral como 

intendente do ouro, e do escrivão da mesma Intendência(...); mapas de 

fardamentos, guias do Manifesto dos Géneros e Drogas do Sertão na Fortaleza 

do Gurupá; mapas da Correição... 

     Nota no fl. 173 vº, Note-se que para todos os sobreditos papéis se 

aprontarão e estabelecerão os competentes modelos, quase todos também 

incluído sem ordens que sobre os mesmos métodos de participações em 

registo na Secretaria do Governo do Estado existem, etc, etc. 

(Segue-se a indicação dos mapas, relações a enviar) 

     (...) fl. 175: Ordinariamente  na entrada de cada governo, e logo que lhe é 

possível, se costuma dar conta geral do Estado sobre a sua população, força 

militar, comércio, rendimentos reais, fortificações e fornecimentos de Armazéns 

reais e fortalezas. 
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     Pela Secretaria de Estado com conveniente antecipação se costumam pedir 

os fardamentos e fardetas para os corpos da tropa (...), e para o Conselho 

Ultramarino se fazem as propostas para os postos vagos dos ofiviais de 

patente, e pagos na forma praticada. 

     E à sobredita Secretaria de Estado se enviam também as relações de todos 

os pássaros e bichos que para as quintas reais há ordem de se remeterem dos 

da produção deste Estado. fl. 175 vº. 

                      Pará, 17 de Março de 1780 

                       (a) João Pereira Caldas 

 

Advertência (fl. 175 vº) 

     Com a Instrução ou Lembrança precedente ao novo Ex.mo Capitão General 

José de Nápoles Tello e Menezes aprontada por João Pereira Caldas, seu 

antecessor no governo sobredito, lhe entregou também o Mapa ou Carta 

Geográfica do estado; outro e toda a sua população; outro da sua força militar. 

E assim, mais um individual Extracto dos Rendimentos e Despesas da Real 

Fazenda no mesmo governo em cada um ano. 

Para a Corte, em cartas familiares, lhe havia antes semelhentemente 

comunicado os outros principais assuntos de interesse do Estado, que por se 

acharem propostos e representados a Sua Majestade das suas reais 

resoluções dependentes estavam. 

E as restantes informações e notícias, que úteis e convenientes pareceram a 

individuar, foram umas vocalmente dadas, outras em mais alguns competentes 

papéis; e outras, finalmente, em vista dos registos da Secretaria, a qual não 

menos se deixou arranjada na nova, e tanto melhor ordem que manifesta o 

próprio Livro do respectivo Inventário na mesma existente. 

                                     (a) João Pereira Caldas (fl. 176) 

Para o Doutor Naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira” (fls. 176 vº-178) 

Carta sobre a Viagem Filosófica de ARF escrita em Barcelos a 13 de agosto de 

1785 por João Pereira Caldas. 

Cópia da Carta escrita pelo Exmo Senhor João Pereira Caldas encarregado da 

execução do Tratado de Limites das Reais Demarcações ao Exmo Senhor 

Martinho de  Sousa e Albuquerque em data de 17 de Março de 1784 (fl. 178 vº- 

179 vº) 

Carta do Ilmo. E Ex.mo Senhor [José de] Nápoles [Telo e Menezes] de 18 de 

Agosto de 1783, fl. 180. 



 633 

Carta de Martinho de Melo e Castro, Ajuda, 3 de Maio de 1781, fl. 181. 

Carta de Martinho de Melo e Castro para João Pereira Caldas, Ajuda, 30 de 

Abril de 1781,fl. 181 vº-182vº 

Descrição para a abertura, e primeira assembleia da Congregação da 

Caridade, 1786”, fl. 183-190 vº. 

Cópia do Ofício do sargento-mor Engº Eusébio António de Ribeiro sobre 

expedição das Demarcações com Castelhanos, Pará,  6 Dezembro 1783, fls. 

190 vº-191 vº. 

Cópia da Carta do sargento-mor Eusébio António de Ribeiro a José de Nápoles 

Telo de Menezes de 17 de Setembro se 1783 sobre questões com Espanhóis, 

fl. 191 vº - 196vº. 

Id, sobre mesmo assunto. Inclui recomendações e uma relação de utensílios 

que não devem de nenhum modo chegar às mãos dos espanhóis, q 

ameaçavam os interesses portugueses em Tabatinga “(...) para embaraçar com 

cuidado a remessa dos mencionados géneros que se fizerem para os 

Espanhóis (...). De que servem as relíquias da entinta Companhia obterem 

algum interesse  nos géneros remetidos aos Espanhóis, quando esta obtenção 

trás ruína ao Estado, e ser depois necessário fazerem-se repetidas extracções 

nos régios erários de S. Majestade Fidelíssima para a conservação e 

indispensável defesa dos seus domínios, sejam os Espanhóis socorridos pelas 

províncias do seu soberano, mas não cheguem em nenhum tempo os 

portugueses a dar armas contra si. (...) para que os Espanhóis não entrem na 

posse de São Francisco Xavier da Tabatinga (...9. Por muitas combinações que 

tenho feito, eu encontro aos Espanhóis com grandes forças e subsistentes 

meios para fazerem uma invasão, havendo no Estado descuido... (...) 

Segue-se a lista dos Géneros cuja remessa para os Espanhóis se devem 

embaraçar por todos os modos, fl. 198 – 199. 

. machados; foices roscadouras, facões; sardinheiras; facas de peso; 

enchadas; faceiras; ferros de construir canoas; ferro em barra; aço; ferro em 

varão quadrado; Dº(?) em varão redondo; limas quadradas, etc, etc. 

Diário da Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, Barcelos 10 de 

Agosto (?) de 1786 dirigida ao Governador João Pereira Caldas, fls. 200- 205 

vº. 

Índice das cartas régias (... rasgado) das Secretarias de Estado expedidas ao 

general do Pará João Pereira Caldas em o ano de 1782. Maço nº 11(Ano de 

1770 a 1777), Maço 12 (Ano de 1778 a 1780), fls. 220-231). 
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(…) Cópia de uma Carta de Martinho de Melo e Castro para João Pereira 

Caldas datada de Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, a 17 de Dezembro de 

1770. 

      Sua Majestade manda remeter a V. Exª  alguns exemplares do Alvará de 

12 do presente mês de Dezembro, em que manda as pessoas que devem 

suceder no caso de falecerem ou se acrescentarem alguns dos governadores e 

capitães generais, ou governadores do Estado do Brasil e Pará, do Reino de 

Angola, e ilhas adjacentes a estes reinos, e ordena o mesmo Senhor o mande 

registar não só nos livros da Secretaria desse Governo, mas também nas 

câmaras a ele pertencentes, para que nos casos sobreditos tenham a sua 

devida observância. Deus guarde, etc... 

 

DOCUMENTO Nº 170 

1722, Janeiro, 17, Lisboa – Cópia de Carta da Academia real de História 

dirigida ao Patriarca, Prelados e Cabidos de todas as dioceses do Reino a 

pedir elementos para a História Eclesiástica e Secular do Reino e suas 

Conquistas, conforme fora ordenado por D. João V na sua fundação.  

A.N.T.T., Ministério do Reino, Lº 482 71. 

 

     Carta que se escreveu ao Patriarca, Prelados, e Cabidos seguintes com o 

tratamento que toca a cada um. 

     Para satisfazer ao preceito de S. Majestade que Deus guarde, tem a 

Academia Real entendido, ser-lhe preciso saber do modo possível a divisão de 

todas as Dioceses deste Reino, e os nomes das vilas, e principais povoações 

que cada uma compreende, pois só com esta clareza se poderão distribuir com 

acerto os documentos que se têm recebido dos arquivos, e cartórios das 

                                            
71

 As cartas solicitadas foram efectivamente remetidas do Brasil, e de outras partes do Império 

português, como da Índia. Existe no mesmo fundo uma carta de teor idêntico dirigida ao 

Prelado das Religiões da Índia, escrita a 31 de Março de 1722, que começa assim: El-Rei meu 

senhor, foi servido escrever ao Vice-Rei desse Estado mandando-lhe que, em seu real nome, 

passasse ordens de todos os arquivos se extraíssem as notícias que neles se achassem, e 

todas as mais que se pudessem descobrir, para a composição da Historia Eclesiástica e 

Politica deste Reino e suas Conquistas, a qual Sua Majestade que Deus guarde se serviu 

encarregar a Academia Real, que para este fim erigiu, debaixo da sua protecção por decreto de 

8 de Dezembro de 1720. E porque no Arquivo dessa Religião haverá muitas destas notícias 

que possam conduzir para a glória dela e das mais Igrejas desse Estado …, Lisboa, 31 de 

Março de 1722.  
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Províncias por aqueles Académicos a que se tem cometido vários empregos, 

para que com a maior brevidade se escreva a História Eclesiástica e Secular 

destes Reinos, como Sua Majestade ordena. 

 E assim se mandam os Senhores Censores pôr na notícia de Vossa 

Majestade Reverendíssima o quanto será útil para o fim pretendido, que Vossa 

Majestade Reverendíssima se sirva de mandar fazer esta remeta a esta 

Secretaria o que dela resultar. Guarde Deus a Vossa Majestade 

Reverendíssima muitos anos. Lisboa Ocidental, 17 de  Janeiro de 1722. 

teor da carta anterior dirigida aos Prelados das Religiões da Índia 

 

     El Rei meu Senhor foi servido escrever ao Vice-Rei desse Estado, 

mandando-lhe que em seu real nome saíssem ordens para que de todos os 

Arquivos se extraíssem as notícias que neles se achassem, e todas as mais 

que se pudessem descobrir para a composição da História Eclesiástica e 

Política deste Reino e Suas Conquistas a qual Sua Majestade que Deus 

guarde se serviu encarregar a Academia Real, que para este fim erigiu debaixo 

da sua protecção por decreto de 8 de Dezembro de 1720; e porque no Arquivo 

dessa Religião haverá muitas destas notícias que possam conduzir para a 

glória dela, e das mais Igrejas desse Estado; acentaram o seu Director, e 

Censores, que em seu nome, e de toda a Academia recomendasse a Vossa 

Paternidade esta diligência, que é muito do serviço, e agrado de Sua 

Majestade; e para que conste a Vossa Paternidade o que se procura lhe 

remeto a memória impressa. Guarde Deus a Vossa Paternidade. 

 Lisboa Ocidental em 31 de Março de 1722. 

(fl. 20 vº) 

Para as pessoas abaixo declaradas se escreveu no mesmo dia da carta acima 

na forma que se havia escrito para a Índia 

Cabido do Rio de Janeiro 

Reitor do Colégio da Companhia 

Guardião de Santo António dos Capuchos  

Abade do Convento de São Bento 

Prior do Convento do Carmo 

Câmara do Rio de Janeiro 

(fl. 50) 

     Para o Provincial da Província de Santo António do Brasil Frei Mário da 

Visitação 
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     Recebi as notícias da Vossa Paternidade me remeteu com a sua carta de 2 

e Setembro do ano passado. E é certo que no pouco tempo que se deteve a 

frota nesse porto, se não podiam extrair todas as memórias, que poderá haver 

nessa província e de que se necessita para a composição da história que Sua 

Majestade se serviu mandar compor. 

     Aos Censores da Academia Real representei a diligência que Vossa 

Paternidade fez e a que lhe promete o que tudo mandam agradecer a Vossa 

Paternidade que Deus Guarde.  

Lisboa Ocidental em 10 de Abril de 1723. 

(fl. 124 vº) 

     Do Provincial da Província da Conceição Frei Manuel da Conceição 

     Ex.mo Senhor 

     Remeto a Vossa Caridade as últimas notícias desta Província que já tivera 

mandado, se em solicitar algumas do Maranhão se não passara algum tempo, 

por não haver alguma nesta nova Província do Convento e missões que tem 

naquele Estado; e ser necessário mendigá-las de alguns religiosos que nele 

tinham assistido. 

     Consta-me que do nosso Convento de São Francisco de Lamego, e do de 

Vila Real se enviaram a Vossa Caridade duas relações sem mas enviarem 

para mim, por entenderem, que assim o deviam fazer; porém como nelas vão 

algumas notícias que me parecem supérfluas, e na primeira relação que a 

Vossa Caridade remeti, e nesta que agora remeto, julgo que vão todas as 

necessárias, peço a Vossa Caridade que podendo ser me faça favor mandar 

entregar ao portador desta as sobreditas duas relações. 

     Deus guarde a pessoa de Vossa Caridade com a saúde, vida e 

prosperidade espirituais e temporais que ao mesmo Senhor peço. 

     Santo António de Viana, 14 de Outubro de 1722. 

(fls. 145 e 146 vº ) 

     De Frei António da Piedade, Guardião do Convento de Santo António do Rio 

de Janeiro 

     Ex.mo Senhor 

     Como quer que esta Província da Imaculada Conceição da Senhora do 

Brasil seja tão dilatada não se puderam haver todas as notícias dos seus 

Conventos todos; algumas nesta cidade do Rio de Janeiro está fundada, e 

outras do Convento de São Boaventura em Macacú, que deste de Santo 

António dista 12 léguas, vão. 
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     As demais, assim desta como das outras casas da Província, segundo a 

memória impressa, irão, visto ser coisa do serviço e agrado de Sua Majestade; 

como na sua Vossa Excelência me ordena. Deus a Vossa Excelência guarde. 

Convento de Santo António do Rio de Janeiro 6 de Dezembro de 1722. 

 

 

DOCUMENTO Nº 171 

1722, Lisboa – Descrição da Milagrosa Imagem de Nossa Senhora da 

Conceição do Convento dos Padres Capuchos de Santo António. 

(in Frei Agostinho de SANTA MARIA,  Santuário Mariano, Lisboa,  1722, 

 T. IX, pp. 363-365 72). 

 

     Fazendo El Rei, governado da Baía a Matias de Albuquerque, que o estava 

sendo de Pernambuco, houve de prover desta capitania algumas das outras, 

que também se achavam necessitadas de socorros para se defenderem de 

tantos inimigos e cosários. E porque de Pernambuco desejava acudir à Baia, e 

à sua recuperação não podia mandar os socorros necessários a outras, a do 

Maranhão, que governava o capitão Martim Soares Moreno, mandou um barco 

com alguns velhos e mulheres, no qual se embarcou o Padre Frei Cristóvão 

Severim, que ia por custódio, com quinze frades, que levava da Província de 

Santo António de Portugal, e cinco que se lhe ajuntaram daquela Custódia do 

Brasil, a quem também o administrador eclesiástico de Pernambuco, que era o 

Doutor Bartolomeu Ferreira Lagarto, deu poderes de Vigário Geral e Provisor, e 

como os trazia do Santo Ofício para rever e qualificar os livros, o que tudo era 

mui necessário naquelas partes. 

Partiram do Recife em 12 de Julho de 1624 e aportaram aos 18 de mesmo mês 

na enseada de Moncaripé, três léguas do Ceará, donde os veio buscar o 

Capitão Martim Soares Moreno para o forte, em que se detiveram quinze dias, 

sacramentando os brancos e doutrinando os índios de duas aldeias, que ali 

estavam, com os quais deixou o custódio seus religiosos por requerimentos, 

que o capitão lhe fez, para quietação dos índios, que com esperanças de os 

alcançar os haviam até sustentado e detido. Mas antes desta ida, já no ano de 

1614, haviam ido ao Maranhão dois padres da mesma ordem que foram 

                                            
72

 Embora se trate de um caso único em todo este ElencoDocumental de transcrição de um 

texto publicado, julgamos útil integrá-lo como fonte documental, dado o seu tónus informativo 

muito específico. 
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(governando Gaspar de Sousa, a que se seguiu logo Jerónimo de 

Albuquerque) Frei Cosme de São Damião e Frei Manuel da Piedade, os quais 

ainda que não fundaram convento, não faltaram a seu virtuoso ministério. 

Chegaram os mais ao Maranhão em seis de Agosto, aonde começaram a dar 

princípio à sua fundação, que era primeira daquela cidade, e a edificar uma 

casa e igreja de taipa, em que se disse a primeira missa no ano seguinte dia de 

Nossa Senhora das Candeias em 2 de Fevereiro, ajudando Deus a obra, como 

sua, com alguns milagres notáveis (...). 

Não trabalhou aqui menos o Padre Custódio no edifício espiritual das almas do 

que na visita, porque achou as consciências estragadas, e na conversão dos 

índios, porque estavam sem alguma doutrina, e com muito descuido. 

O mesmo fez este zeloso padre Custódio no Pará, aonde reduziu a paz dos 

portugueses, os gentios Tocantins, que escandalizados de agravos que lhes 

haviam feito, estavam quase rebelados, e levou consigo os filhos dos 

principais, para os doutrinar e domesticar. Proibiu com excomunhão, 

venderem-se os índios forros, como faziam, dizendo que só lhes vendiam o 

serviço. Queimou muitos livros que achou dos Franceses hereges e muitas 

cartas de tocar e orações supersticiosas, de que muitos usavam. Apartou os 

amancebados das concubinas, e fez outras muitas coisas do serviço de Nosso 

Senhor, e bem das almas, em que não só padeceu muito trabalho, mas muitas 

perseguições (...). 

Faltava aos religiosos uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, de quem 

os filhos de São Francisco são devotíssimos, e assim a mandaram fazer a 

Lisboa, por reconhecerem que só nesta cidade havia escultores e pintores 

excelentes (...) e vindo do Reino, a colocaram na sua tribuna da capela-mor 

(...). É esta santíssima imagem de escultura de madeira, ricamente estofada 

(…). 

 

     Este convento foi o primeiro, que se fundou na cidade do Maranhão, porque 

eram muito suspirados estes religiosos para consolação e alívio assim das 

almas dos moradores, como para a conversão dos índios, e como se lhe deu 

princípio no ano de 1624 e se fazia tanta diligência por eles, me confirmo 

serem os primeiros religiosos que lá fundaram. 

Desta fundação faz menção o Padre Frei Vicente do Salvador na sua História 

do Brasil, Livro 5, cap. 27. 
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DOCUMENTO Nº 172 

1723, Abril, 13 Lisboa – Alvará de D. João V contra os abusos de que eram 

vítimas os índios do Estado do Maranhão pelos frades das Mercês e do 

Carmo. 

Biblioteca Virtual de Arthur Cezar Reis – cópia de mss. vários. 

 

      Cópia 

     Dom João por grasa de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves daquem e 

dalem mar em África Sr de Guiné. Faço saber a vos João da Maya da Gama 

Gov.or e Capm  Gen.al  do Estº do Maranhão; q eu sou sido informado,  q. 

alguns Relligiosos desse Estº se estão servindo dos Indios como Escravos.pª 

as  suas grangearias, e comercios, como certamente o fazem os Relligos  de 

Nossa Srª das Mercês, e Carmo, e isto sejão abusos por todos os títulos 

detestaveis; e sou servido mandar extinguir, e separar das Missoens tão maos 

operarios por resolução de treze do presente mez, e anno em cons.ta  do  meu 

Conselho Ultrº .El Rey nosso Senhor mandou por João Telles da Silva, e 

António Rois da Costa Cons.ros do seu Cons.º Ultr.ºe se passou por duas vias. 

M.el Gomes da Silva a fes em Lisboa Occidental a treze de abril de mil sette 

centos e vinte e tres. 

 

 

DOCUMENTO Nº 173 

1723, 21 de Junho, Lisboa – Consulta do Conselho Ultramarino sobre uma 

petição da Província da Conceição do Pará sobre a edificação de uma 

casa de enfermaria em Belém, tendo-se indeferido a intenção de os 

padres construírem hospício. 

A.H.U., Conselho Ultramarino, Consultas das Partes, Cód. 209, fls. 13 vº e segs.  

 

     Dos Padres da Conceição do Pará em resposta a carta de 17 de Maio de 

1721 assinada pelo Secretário Estado Diogo M. Corte-Real. 

     Mandou Vossa Majestade remeter a este Conselho a petição inclusa do 

Presidente das Missões da Província da Conceição da Capitania do Pará para 

se consultar, ou se lhe deferir, em que pede licença para os ditos missionários 

possam fazer casa para enfermaria na dita capitania. 

     E ordenando-se ao governador Capitão General do Estado do Maranhão 

informasse com seu parecer, ouvindo aos oficiais da Câmara do Pará satisfez, 
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como consta da sua carta que com esta sobe às reais mãos de Vossa 

Majestade representando-se ser justo o requerimento do suplicante. 

E dando-se de tudo vista ao Procurador da Coroa respondeu que lhe parecia 

que a resposta da Câmara não é nascida do zelo, mas da parcialidade da 

fradaria, pois ele não descobre na sua resposta razão alguma concludente para 

impedir um simples hospício, sem igreja, mas somente para se recolherem os 

missionários quando passarem por ali, e que assim se conforma com o 

governador. 

    Pareceu ao Conselho conformar-se com o que informa o Governador do 

Estado do Maranhão e responde o Procurador da Coroa, com declaração que 

esta casa só servirá de enfermaria, e para o ministro que represente, porém 

que de nenhuma maneira possa ser hospício. Lisboa Ocidental, 21 Junho 

1723. Alves. Azevedo. Souza. Melo. 

     Resolução: “como parece”. Lisboa Ocidental, 7 Janeiro 1724. Rei  

 

 

DOCUMENTO Nº 174 

1724, Maio, 4, Convento de São Francisco de Vila Real –  Inquirição de 

Genere, Vita e Moribus de Frei Luís de Santo António da Província do 

Brasil ao entrar na Província da Conceição. 

A.N.T.T., O.F.M., Província da Conceição, Santo António de Viana do Castelo, 

Maço 3. 

 

Inquirição de Genere de Frei Luís de Santo António, leigo professo na 

Província da Baía, que pretende incorporar-se nesta nossa da Conceição. 

     Frei Carlos do Desterro ex Leitor de Teologia, Qualificador do Santo Ofício 

Ex-Definidor e Ministro Provincial desta Santa Província da Imaculada 

Conceição em este Reino de Portugal e Estado do Maranhão, etc. (…). 

Porque conforme os estatutos da nossa Província se devem tirar inquirições a 

qualquer religioso da nossa Ordem, que professando em outra Província se 

quiser incorporar nesta, e como o Irmão Frei Luís de Santo António, Religioso 

Leigo, e professo em a Província de Santo António do Brasil, pretende 

incorporar-se nesta, por esta mandamos a Vossas Caridades por Santa 

Obediência, sendo Vossa Caridade Irmão Frei Paulo, Inquiridor, e o Irmão Frei 

António, Notário, que vão ao lugar de São Pedro de Rates, Arcebispado de 
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Braga, e façam inquirição jurídica de Luís Fernandes, que era o seu nome 

próprio, secular de Estado. 

(Dada em este Convento de São Francisco de Vila Real, aos 4 dias do mês de 

Maio de 1724). 

 

Inquirição: 

Interrogatórios 

1- Se conhece o pretendente que quer incorporar-se em esta nossa 

Província 

2- Se é informado de latrocínio, ou de outro crime, ou instância vulgar, ou 

se tem cometido algum delito, pelo qual está obrigado à justiça eclesiástica ou 

secular. 

3- Se é livre de condição. Isto é se é descendente de negro, ou mulato, 

cativos, dentro do quarto grau, inclusive. Ou se é ligado com o vínculo de 

matrimónio consumado. 

4- Se é obrigado a dar contas de ofício que tivesse, ou fazenda que lhe 

fosse encarregada. 

5- Se conhece seus pais maternos ou paternos, e como os conhece, e de 

onde foram naturais, e se sabe se são limpos de toda a raça, e em qualquer 

grau, por remoto que seja de judeus, mouros, mulatos e hereges, ainda que 

seus corpos ou estátuas, não fossem condenados a fogo, ou de gentios 

modernos; ou se sabem que seus pais, ou parentes fossem castigados pelo 

Santo Ofício, ou se de tudo isso há fama ou rumor. 

(nota: Venha certidão da idade pelo Livro de Baptismos). 

 

 

DOCUMENTO Nº 175 

1724, Junho, 2, Lisboa -- Carta Régia dirigida ao Governador do Estado do 

Maranhão e Pará  sobre o modo de proceder nas Juntas das Missões. 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, Colecção do Conde dos Arcos, 

livro 3, fls. 1- 2 vº. 

 

Resolução de S. Majestade sobre o que deve o Senhor Governador praticar 

com o Sr. Bispo na Junta das Missões 
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     Fui servido resolver que nas Juntas das Missões que se fizeram na cidade 

de Santa Maria de Belém, e em todo o Bispado tenha o bispo desta cidade, e 

seus sucessores, o primeiro lugar, isto é, no topo da mesa, ficando vós, no 

princípio do lado dela da parte direita do dito Bispo, e todas as vezes que 

julgares ser necessário convocar a dita Junta, o façais vós, e entendendo o 

Bispo ser necessário se chame a dita junta, ordeno ao Bispo vos avise para a 

convocares, o que fareis logo. 

     Todas as vezes que houver Junta das Missões, o modo com que haveis de 

avisar ao bispo, será dizendo-lhe que há negócios que necessitam de se verem 

na dita junta, e que lhe participes para que se queira achar nela a hora que lhe 

for cómoda, a qual o Bispo vos mandará dizer; e ainda o Bispo se escuse, com 

alguma ocupação para aquele dia, se fará naquele que o Bispo apontar, e se 

houver perigo na demora, e o Bispo disser que não pode ir à dita Junta, a fareis 

sem o Bispo, avisando-o primeiro que o executais pela dita causa, e todos os 

avisos ou Cartas que lhe escreveres, serão assinadas por vós. 

     Caso que o dito Bispo tarde em ir, quando houver junta, se esperará por ele 

até passada uma hora depois da assinada pelo dito Bispo, não vindo se 

principiarão a propor os negócios que se hão-de ver na mesma junta, e se 

antes de passada a hora, o Bispo vos mandar dizer que lhe sobreveio 

impedimento, se dilatará a Junta para outro dia, não havendo perigo grave na 

demora, advertindo-vos, vos deveis achar na junta meia hora antes da 

determinada, para que, em nenhum caso, o Bispo espere por vós. 

 Se o Bispo estiver doente se fará a junta em sua casa querendo ele, e 

na vossa se vós estiverdes, e o Bispo irá assistir se quiser. E, sucedendo, estar 

ele e vós doentes, e dando-se perigo na demora, se fará em vossa casa, por 

seres vós o que propondes. Ou, sim neste caso, como em qualquer, todas as 

vezes que se julgar conveniente, poderá assim o Bispo como vós, e ainda os 

deputados ordinários da junta, mandar a ela por carta, o que julgarem deve ser 

presente na junta. 

 O lugar onde se há-de fazer a junta será em um dos conventos ou 

colégios do Pará, e o ajustareis em casa do Bispo com ele, e sendo ele e vós 

diferente, aliás, de diverso parecer, se tirará o lugar por sorte. 

 Sucedendo ocasião de se empatarem os votos da Junta, se o Bispo e 

cós, estiverem a uma parte, se vencerá por esta para o que estiver votado, e se 

o Bispo se apartar de vós, e vós vos apartares dele, estando os votos em igual 
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número, se vencerá o negócio proposto por três pessoas eclesiásticas graves, 

e doutas, que a Junta mesmo eleger por mais votos. 

 Todas as vezes que o Bispo não for assistir às juntas, por qualquer 

causa ou motivo que tenha, assistirá uma pessoa eclesiástica que o Bispo 

deputar, a qual terá o melhor lugar depois de vós. 

 Em qualquer parte que se fizer a dita Junta das Missões, ireis vós e os 

mais deputados que se acharem, esperar o Bispo à porta da rua, e o vireis 

acompanhar, quando sair até ao mesmo lugar. E de todo o referido vos mando 

avisar para que, em esta conformidade, o executeis. Escrita em Lisboa 

Ocidental, a dois de Junho de mil setecentos e vinte e quatro. Rei  

 

 

DOCUMENTO Nº 176 

S.d., c. 1724, sl. [Brasil] – Representação do Padre Manuel de Sequeira da 

Companhia de Jesus, Provincial da Província do Brasil, acerca da 

necessidade de um Regimento  sobre a administração dos Índios. 

Arquivo Universidade de Coimbra, Colecção Conde dos Arcos, Livro 3, fls. 371 e 

segs-425 vº 73. 

 

Senhor 

     Representa a Vossa Majestade o Padre Manuel de Sequeira da Companhia 

de Jesus, Provincial da Província do Brasil, que a ele, e a todos os seus 

religiosos, se lhes faz pesada a administração dos índios do mesmo Brasil, que 

Vossa Majestade foi servido encarregar-lhe, por falta de um Regimento por 

onde se governem. Porque, posto que sobre algumas matérias pertencentes a 

esta administração se achem em todos os governos daquele Estado repetidas 

ordens de Vossa Majestade, e dos sereníssimos Reis antecessores de Vossa 

                                            
73

 Esta longa representação feita ao monarca (D. João V) pelo superior jesuíta da Província do 

Brasil, Padre Manuel de Sequeira, é constituída por 52 artigos, entre os quais, 1. a 

administração das aldeias, 2. a administração dos missionários delas, 3. sobre o sustento dos 

missionários, 4. sobre o serviço dos índios nas obras reais e seus salários, 5. sobre o serviço 

dos índios aos moradores e seus salários, 6. sobre o casamento dos índios, etc, de que 

apenas se transcreve uma pequena parte. O documento faz contínuas referências à legislação 

anterior sobre o governo temporal das missões. O autor faz uma série de propostas, entre as 

quais que as aldeias necessitavam “para sua boa administração de um capitão-mor índio que 

tenha autoridade entre os mais para fazer executar as ordens do missionário, e reprimir os 

distúrbios (…)”. 
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Majestade, é contudo em algumas partes muito pouca a observância delas, 

parte, porque não estão as mesmas em todos os lugares; parte porque estão 

recolhidas nas secretarias dos Governos para onde foram expedidas, e se não 

sabe delas; parte, porque na mesma matéria sucede encontrarem-se umas 

com outras; parte, finalmente, porque a mudança dos tempos tem feito já hoje 

a muitas impraticáveis. Donde se segue não pequena confusão, por razão da 

qual não sabem os missionários o que hão-de observar, nem a respeito dos 

índios, nem a respeito dos moradores, nem ainda a respeito dos governadores 

e ministros de Vossa Majestade, com os quais não poucas vezes tem havido 

algumas diferenças, por não saberem uns e outros, o que lhe compete nos 

termos da sua jurisdição. 

     Além de que, são muito mais as matérias a que até agora se não tem dado 

providência, necessitando muito dela, as quais para maior distinção se faz 

preciso expor a Vossa Majestade por artigos, para que, atendendo à 

importância delas, se sirva dispor em cada uma o que julgar melhor, 

ordenando-o por um Regimento que chegue à notícia de todos, para que assim 

se evitem as contendas e diferenças, que de outra sorte são inevitáveis, com 

manifesto prejuízo do serviço de Deus e de Vossa Majestade. 

Artigo 1º 

Sobre a administração das aldeias no Brasil 

     Esta administração esteve sessenta e dois anos inteiramente cometida aos 

religiosos da Companhia por ordem do Sr. Rei D. João III, que foi o primeiro 

que para lá os mandou, até que no ano de 1611, mal informado El Rei D. Filipe, 

ordenou que em cada aldeia houvesse um branco secular, que com o título de 

capitão-mor governasse os índios, fazendo um regimento por onde se 

governassem os tais capitães, do qual eles abusaram, de sorte que o mesmo 

governador que os pôs (se é que também não influiu para isso) tocado de 

escrúpulo, houvesse por bem tirá-los, e restituir aos religiosos a total 

administração que antes tinham. 

     Assim se conservaram até ao reinado do sereníssimo Rei D. João IV, em 

que a Câmara do Rio de Janeiro, por autoridade própria, meteu outra vez 

capitães leigos em todas as aldeias do seu distrito, ordenando que os religiosos 

as administrassem só no espiritual, o que estes repugnaram, e por ordem do 

seu Provincial, se retiraram todos para o Colégio do que, informada Sua 

Majestade, mandou retirar os ditos capitães e restituir as aldeias inteiramente 

aos padres, por atalhar os inumeráveis inconvenientes que padecem estas fora 
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da administração dos religiosos, de que são infinitos os exemplos em todo o 

Brasil (…). 

Artigo 2º 

Sobre a administração dos missionários nas aldeias 

     A administração espiritual e temporal foi concedida aos religiosos da 

Companhia pelos Sereníssimos Reis antecessores de V. Majestade, e 

principalmente pelo Sr. D. Pedro, pai de Vossa Majestade em Alvará de vinte e 

seis de Agosto de mil e seiscentos e oitenta, confirmado por provisão de Vossa 

Majestade de 15 de Março de 1721, na qual declara Vossa Majestade que a 

administração temporal não é jurisdicional, mas somente um poder como de 

curadores dos miseráveis índios (…). 

 

 

DOCUMENTO Nº 177 

1725, Março, 9, São Luís do Maranhão – Registo do Regimento do 

Capitão-Mor Pedro Mendes Tomás com vastas indicações sobre captura 

de índios, tropas de resgate, repartição, obrigações dos missionários em 

darem os índios aldeados e a aplicação destes nos serviços régios como 

o pesqueiro e obras da edificação da Sé. 

A.P.E.M., São Luís do Maranhão, Manuscrito 10, fls. 189-223.  

 

      (…) Mandará Vossa Mercê entregar a Sua Ilustríssima para o seu serviço, 

e alguns mais das aldeias da outra banda que não forem Sacacas, porque 

estes se não ocuparão em outra coisa mais que no serviço do pesqueiro, e 

aquelas pessoas a quem se costumavam dar Sacacas, se lhes darão dos 

outros, por ser proibido por sua Majestade que Deus guarde, o poder ninguém 

servir-se deles, e se Deus for servido levantar totalmente o contágio das 

bexigas, e esteja a cidade totalmente livre delas, mandará Vossa Majestade 

buscar os quinze índios que se encarregou aos missionários dos Bocas, 

Aricurú, e Arucará mandassem para o serviço se Sua Ilma, encarreguei ao 

Reverendo Padre Visitador da Companhia, e das aldeias da Conceição da 

outra banda, virão seis, e das de Santo António quatro, como tinha 

encarregado aos prelados das ditas religiões, dos quais se entregarão nove a 

Sua Ilustríssima, e (…) com este Regimento deixo um Livro e um termo em que 

estão lançados os despachos que costumamos (…). 
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     (…) “Recomendo e encarrego, que na primeira ocasião que houver, mande 

um […] capaz, com as cartas que lhe deixei para os missionários de Bocas, 

Arucuara, e Aricurú, buscar os índios que se acharem escapos das bexigas 

para virem acabar as obras da Sé, os quais índios mandará alistar na forma 

que abaixo direi, e também se alistarão na Fazenda Real, e se entregarão e 

recolherão no corpo da guarda para dali saírem com um sargento, e um ou dois 

soldados a entregar a Alexandre Camelo, a quem tenho encarregado a 

administração das obras da Sé, do qual trabalho se não tirarão, nem só um 

para outra alguma diligência até não acabarem a Sé, e isto mesmo encarrego 

ao mesmo Alexandre Camelo, e os soldados, e sargentos terão cuidado de os 

recolher outra vez ao corpo da guarda. 

     Será conveniente que se mande buscar alguns alqueires de cal de Sua 

Majestade, e se caiar com uma ou duas mãos de cal o Corpo da Guarda e 

todas as casas interiores dele (…). 

     E se tomem conta dos índios que forem das Aldeias de Baixo, os mandarem 

entregar aos prelados a que tocam, e cobrar recibo, e os das Aldeias de Cima 

se ocuparão no serviço de Sua Majestade, em fortificações, e o mais que for 

necessário. 

     No dito livro, em que estão lançadas as canoas que estão despachadas, 

achará a forma, e lista dos índios, para nele lançarem, e matricularem todos os 

que entrarem no corpo da guarda e vierem para o serviço de Sua Majestade, 

no qual livro se achará o nome, nação, e aldeia de cada um, e o dia em que 

começam a servir, e à margem se lhe fará nota dos que fugirem, e no dito livro 

se irão lançando os índios que se entregarem das canoas, que vierem do 

cacau e cravo, dizendo-se no assento, a tantos de tal entregou, no Corpo da 

Guarda … de que nação, de que aldeia, o nome dos cabos das canoas, e de 

outros quaisquer do serviço de Sua Majestade (…). A quem se derem índios 

para trabalhar se lhes dará uma lista tirada do mesmo livro, de todos os que se 

lhe entregarem para darem conta deles (…)” 

     Se acaso aqui vierem Franceses, terá cuidado de lhes proibir todo o negócio 

e comércio, e fará deles expedir com a maior brevidade. 

Se Deus levantar o castigo deste contágio das bexigas, e houver pessoas que 

queiram ir às ilhas, lhes mandará dar índios, principalmente dos Bocas, e daí 

para cima e também da outra banda, e algum guia de Mortigura ou de 

Sumaúma, se os houver. 
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     Na primeira ocasião remeterá a carta que lhe deixei para o capitão-mor do 

Gurupá, e quem a levar que peça recibo dela. 

     Os índios que vierem dos resgates de Sua Majestade, mandará Vossa 

Mercê entregar na Câmara ao Desembargador Ouvidor Geral e oficiais dela 

para dar  lei, para o que deixo a minha aprovação, e todos os que se tomarem, 

ou vierem feitos contra as leis, e ordens de Sua Majestade, se depositarão até 

minha ordem, e esta declaração deixo também feita ao Desembargador 

Ouvidor Geral. E se Vossa Majestade tiver notícia de alguns que tenham vindo 

de novo, mandará fazer […] e prender os culpados, e remeter […] e aquele que 

não fizer, obrigará e castigará, e se tiver notícia que nas Religiões deixam […] 

quando passar o Bispo ou parar defronte dos seus conventos advirtirá da 

minha parte a todos os prelados para que não faltem a isso. 

     Chegando o capitão da tropa do Maranhão, Tomás Teixeira, lhe mandará 

pôr guardas, e que dê conta de tudo o que trás, e todos que trouxer, remeterá 

por lista ao Desembargador Ouvidor Geral para, depois de examinados pelos 

prelados da Companhia, e passada certidão do dito exame, e autuado tudo 

com a dita certidão, se entreguem a quem tocar, pagos primeiro os direitos, e 

se entende os que forem legítimos escravos, e os que o não forem, se 

depositarão à minha ordem, e os índios remeiros se recolherão ao Corpo da 

Guarda para o serviço real, e tropas, e lhes fará, tudo o que tiverem vencido 74. 

     “(…) que todos os anos se façam tropas de resgates para se tirarem cativos 

que supram a grande falta que experimentam os moradores das capitanias de 

S. Luís do Maranhão e Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, e atendendo 

ou não, eu, não só à execução das reais ordens do dito senhor, mas também à 

necessidade e conhecida falta que têm de escravos os moradores da cidade de 

S. Luís, e capitania do Maranhão, despedirem logo no primeiro ano do meu 

governo a tropa, de que é cabo Tomás Teixeira, para que, recolhida ela, 

despedisse logo outra para os moradores do Grão-Pará. Porém, vendo que se 

demorava, mandei repartir resgates aos Reverendos missionários da 

                                            
74

 O documento continua com variadas indicações, entre as quais a nomeação de nomeação 

do Capitão João Pais do Amaral como Cabo da Tropa dos Resgates, para que fizesse a guerra 

aos índios rebeldes do Rio Negro, conforme as ordens régias para o efeito. Também  a grande 

epidemia de bexigas que tinha causado uma grande mortandade (“com universal morte de 

índios”); (…) a grande epidemia de bexigas que tinha causado uma grande mortandade (“com 

universal morte de índios”), que tinha atingido a própria cidade de Belém, “tudo por falta das 

ditas cautelas”. Referência ao estado de miséria que havia na cidade por falta de mantimentos. 
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Companhia de Jesus, para os fazerem informar da Lei de 28 de Abril de 1688, 

que o mesmo senhor mandou novamente pôr em observância por sua real 

ordem de 25 de Março de 1722, e por vários sucessos não têm chegado os 

escravos necessários, e querendo o ano passado mandar a tropa de resgates 

que se me representaram que seria útil aos ditos moradores (…) e aumento da 

Fazenda 75. 

S. Luís, 9 de Março 1725 

 

 

DOCUMENTO Nº 178 

1725, Março, 14, São Luís do Maranhão – Ofício do Governador João da 

Maia da Gama sobre tropas de resgates a enviar ao Rio Negro, imposição 

aos missionários das aldeias sobre a entrega de índios, condições para o 

cativeiro e descimentos, repartição, paz com nações de índios “amigos”, 

entre outros assuntos similares 76. 

A.P.E.M. , São Luís do Maranhão, manuscrito 10, doc. 102. 

  

     (…) Porém em execução a dita guerra, e tendo resolvido ultimamente 

despedir as tropas [em Setembro passado] me atalhou as disposições o terrível 

contágio das bexigas, que lastimosamente destruiu os moradores da cidade de 

S. Luís, e de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, e as aldeias, deixado 

aos moradores quando a geral perda de todos os seus escravos, ou a maior 

parte deles, e deixando as canoas sem as equipações para fazerem viagem. 

     “(…) determinei fazer uma tropa de resgates armadas, juntamente uma 

canoa com o mais preciso para a guerra (Rio Negro) nas aldeias que ali se 

formaram para servir de freio ao bárbaro Gu…caba, e seus aliados” 

     “(…) tomar as aldeias dos … Arucará e Aricurú e daí para cima, as mais que 

lhes forem necessárias pedindo e tirando os índios que forem precisos 

porquanto em a maior parte hão-de ser tomados nas aldeias do Rio Negro (…). 

     (…) e chegando a qualquer aldeia buscará o Reverendo Padre missionário, 

a quem apresentará as ordens que levar dos seus prelados, e da minha parte 

lhes pedirá os índios que forem necessários, e mando aos principais das ditas 

aldeias lhes dêem todos os que pedir, e lhe forem necessários, e o recomendo 

                                            
75

 Seguem-se as penas de degredo, multas e outras penas a quem fosse aos resgates sem 

observação dos preceitos estabelecidos. 

76
 Manuscrito formado por 205 fólios com problemas de conservação. 
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assim aos  Reverendos Padres Missionários, e se estes os ocultem, o que não 

espero deles, ou se escusem, ou os não dêem, os tirará pela forma que lhes 

[…], fazendo quanto lhe for possível por evitar rigores e castigos, porém 

quando lhes seja necessário e me dará parte (…). 

     O reverendo Padre Visitador da Companhia lhe nomeará missionário para 

acompanhar a dita tropa e ir nela por missionário para dispor os resgates, e 

julgar o cativeiro de todos, e registará na Fortaleza do Gurupá. 

Tendo recibo em sua companhia ou em sua conservação ao Reverendo Padre 

missionário, irá buscar o Rio Negro, e nas aldeias dele, e principalmente em 

uma de que é missionário Frei Jerónimo, por ser a mais populosa, e aonde o 

missionário repugna mais a dar índios, enganando aos cabos, e faltando ao 

real serviço com frívolos pretextos, aí tomará a maior parte dos índios, que lhe 

forem necessários, pedindo-os os dito Reverendo Padre, e se os não der 

prontamente, os mandará buscar pelos soldados, ou moradores (…). Se não 

cumprirem prontamente (…) perderão todos os ditos índios. 

     (…) Ajustaram-se pazes com Ajuacaba da Nação Manau, que também foi 

admitido a pazes, e na mesma forma o principal Maduri, e como o principal das 

aldeias de Cupaquina chamado Guananima da Nação Mornaú, e com Guaxi de 

Nação Manacú, Principal da aldeia de Cupaquina, e com Suberim de Nalão 

Manaú, principal da aldeia de Maparacuaí, e na mesma Aldeia com o principal 

Cunauma, e com o principal Cunauma, e com o principal Guarú, e com Vainupi, 

e o principal Amani, e todos os três foram admitidos de pazes, declarando que 

queriam ser vassalos de Sua Majestade, de que se dez termo autêntico que 

fica em meu poder, e, assim a todos estes, conservará na paz (…). 

     Mandará ao Capitão Belchior Mendes com toda a gente que tem a seu 

cargo, e lhe passará as ordens necessárias, e disporá dele e da sua gente 

como melhor entender e mais convier ao serviço de Deus, e de Sua Majestade, 

e da Sua Real Fazenda. 

     Disposto o determinado, a parte em que hão-de fazer os ditos resgates com 

os pareceres dos Reverendos Missionários para seguir a viagem para ela com 

todo o cuidado e diligência sem poder algum que conduza ao bom sucesso da 

tropa, e efeito dos ditos resgates, os quais, achando incómodo, e parecendo 

assim ao Revendo Missionário, irão fazendo por toda a parte por onde chegar a 

tropa (…). 

     (Ponto 12) Quanto aos resgates dos índios, sou servido que se faça por 

conta da minha Fazenda para todos os que se acharem cativos em guerra de 
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outros índios, ou sejam presos à corda para os comer, ou os cabos para os 

mandarem a quaisquer nações, tanto que não forem cativos para efeito das 

vendas somente, e que eles as não repugnem, entendendo que, por outro 

modo podem livrar a vida, esta é a (disposição) da lei de Sua Majestade que 

Deus guarde, e a que o mesmo senhor manda guardar, e nesta forma se 

poderão resgatar todos quantos acharem presos e cativos, das quaisquer 

nações que connosco queiram fazer os ditos resgates, excepto os ditos 

agressores a quem se há-de fazer a guerra (…). 

     (Ponto 13) De todos os que assim fizerem, o resgatarem se fará termo no 

Livro (…). 

     (Ponto 18) Procurarão saber de todas as nações com quem tiverem fala, os 

costumes que têm, e se vivem em forma de república, e se (  ) não guardam as 

leis da natureza, e se não fazem diferença de mãe e filha, e se usam delas sem 

diferença, e se comem carne humana, e se são aldeados ou de corso, e este 

exame se fará na presença do Reverendo Padre missionário, de que se fará 

termo. 

     (…) Contra as ordens e leis de Sua Majestade, todos os que assim 

acharem, as tomarão por perdidas, fazendo inventário de tudo o que nelas 

houver com toda a (…) e individuação, assim do valor da canoa, como de todas 

as fazendas que nela se acharem, será a quarta parte para o cabo, oficiais e 

soldados da tropa. Para que façam melhor a diligência, lhe concedo também a 

quarta parte de todas as peças que trouxerem feitas contra as leis de Sua 

Majestade, com a declaração que lhas concedo como livres, e sem obrigação 

de fazer termo nos livros da Fazenda Real para se servirem delas […]. 

     E por este capítulo dou poder ao Reverendo Padre missionário, para que 

junto com o Cabo da tropa, possa logo tirar a dita quarta parte das pessoas, e 

reparti-la entre o cabos, oficiais e soldados, passando registo a cada um a 

quem se derem, declarando os sinais e sexo, idade e nação de cada um, e os 

mais que houverem com as canoas que não forem necessárias para […] as 

irão entregar ao cabo da frota (…). 

     (Ponto19) Porque todos os índios que não viverem na forma de lei e 

estragarem as leis da natureza, e não tiverem diferença de mãe e filha, e se 

comerem uns aos outros, manda e determina ao dito senhor por ordem 

expressa sua de 9 de Março de 1718, que se possa empregar por força, e 

medo, a baixar para as aldeias, a qual ordem pretendo executar para bem dos 

moradores da capitanias deste Estado, quando haja falta de escravos para 
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resgatar, e para o efeito recorrendo muito aos cabos e ao Reverendo Padre 

missionário, façam geralmente a dita averiguação e justificação na forma acima 

referida, e se possa obrigar a qualquer das ditas nações a que por força ou 

medo baixem para as aldeias da repartição para se refazerem as que estão 

mais danificadas (…). São Luís do Maranhão, 14 de Março de 1725 

(a) João da Maia da Gama 

 
 

DOCUMENTO Nº 179 

1725, Setembro, 13, S.l. (Salvador da Baía) – Carta do missionário Frei 

João dos Santos ao Provincial do Convento do Maranhão, defendendo-se 

da acusação de desvio de esmolas. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 2. 

 

      Caríssimo Irmão Mestre Frei António de Santa Maria 

     Aqui cheguei a esta Cidade da Baía, em 20 de Agosto, com ânimo de me 

embarcar na frota, mas foi tal a minha desgraça que já não achei os navios em 

tempo de embarcar neste que agora parte. Perder um navio, (quando) só 

chegaram sete do Porto, determinou, querendo Deus, ir neles. 

     Para esta Província foi o frade pregador Frei Boaventura de São José, lá lhe 

poderá Vossa Caridade, e os mais religiosos, dar crédito que lhe parecer, mas 

o certo é que se ele não fora com as suas ciladas, que eu havia de vir a esta 

Baía a tempo da frota, pois estando eu no sertão de Piaui, que dista desta 

Cidade 30 léguas, com grande aceitação de todos, esperando ocasião 

oportuna para vir para este Porto, o que não tinha feito não por falta de 

condição mas sim porque no ano passado não veio frota, em esta dilação tirei 

algumas esmolas que determinava levar para a Província. 

     Veio o dito senhor Pregador com outro religioso do Convento do Maranhão 

publicando censuras contra mim dizendo que eu andava apóstata, fazendo 

bastantes diligências para me prenderem, em cujos termos, vendo eu a 

diligência que eles faziam e a mutinaçãlo que havia na Província, foi preciso 

retirar-me por caminhos muito mais dilatados e por sertões de gentios com 

muito risco da minha vida. 

     As esmolas que naquelas partes se são são gados, e estes muito dissidos 

(sic). Dei os escritos das esmolas a um Sargento-mor, porque lhe era fácil 

ajuntá-las para que ele me desse o seu valor em dinheiro. Sabendo disto, o 

frade pregador e o religioso do Maranhão foram embargar as esmolas na mão 
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do tal Sargento-Mor, e impetraram uma ordem do Vigário daquele Distrito para 

que ele ordenasse ao dito nunca desse nada, donde resultou não me dar a 

mim coisa alguma, mas nem ainda aos ditos religiosos, porque as pessoas que 

as tinhan premitadas as não quiseram dar vendo estas tragédias. 

     Deus sabe o zelo com que eu neste particular obrei, que ainda que me 

levasse o interesse de querer remediar algumas necessidades de minhas 

obrigações, pois pedia para elas distintamente sem usar do título de Santo 

António, contudo sem por isso levar com que se fizesse um bom ornamento 

para o Convento na capital. 

     Parecerá lá a alguns meus pouco afeiçoados que eu não irei, e que andarei 

por cá com a consciência com que andam muitos, mas enganam-se, que eu 

quero mais a minha alma do quanto tem o Mundo e não me há-de enganar o 

Diabo com temores fantásticos, pois considero que acharei em vez o abrigo de 

Pai para tudo aquilo que se oferecer, e nesta confiança vivo, e com esta hei-de 

ir para essa Província aonde permita Deus ache a Vossa Caridade assistido de 

uma muito feliz saúde acompanhado da celestial graça, uma e outra guarde o 

Senhor a Vossa Caridade por muitos anos para meu amparo e de todos 

aqueles que do seu patrocínio a valerem, hoje 13 de Setembro de 1725. 

     Discípulo e súbdito de Vossa Caridade 

(a) Frei João dos Santos 

N: Não escrevo ao Irmão Ministro porque não sei quem é o que agora existe. 

 

 

DOCUMENTO Nº 180 

S.d. [Post. a 1725], Belém (Convento de Santo António) – Cópia de duas 

cartas que se mandaram do Estado do Maranhão ao monarca sobre as 

visitas apostólicas. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 82. 

 

     Por carta do Conselho Ultramarino, expedida em 31 de Março de 1725 a 

requerimento do Ilustríssimo Bispo desta cidade do Pará, foi Vossa Majestade 

servido ordenar entre outras coisas, que os Bispos deviam visitar as paróquias 

dos missionários desta conquista como também aos mesmos missionários. No 

que respeita à administração dos sacramentos e que os missionários não 

deviam confessar sem serem aprovados pelos Bispos, e como em se dar à 

execução a dita carta, nos pareceu haverem alguns inconvenientes, que era 
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necessário representarem-se a Vossa Majestade, fizemos petição em nome 

dos prelados superiores da Companhia de Jesus, das Províncias de Santo 

António, Nossa Senhora da Conceição e da Piedade, em que pedimos ao 

governador e Capitão-geral do Estado João da Maia da Gama rogasse a Sua 

Ilustríssima, suspendesse a execução dos dois pontos acima referidos até se 

dar parte a Vossa Majestade, o que agora fazemos com a sua reverência e 

humildade devidas na sua consideração de que estamos obrigados a defender 

as nossas isenções e privilégios e que gravíssimamente e devem ser punidos 

os religiosos que não procuram de toda a sorte defendê-las e conservá-las (…). 

     Pelo que supondo que os Senhores Reis das Espanhas (como também é 

Vossa Majestade) tem todo o poder não só temporal, como largamente prova 

Solorzano tom. 1 de fide jur pruribus in luz com muitas bulas pontifícias e 

inumeráveis autores, mas também o espiritual (…) como legados de Sua 

Santidade, plantarem a fé nestas terras da América, instituírem parocos, 

assinando-lhes povos em que fundem as suas paróquias, e sem que seja 

necessária licença dos ordinários, nos pareceu devíamos representar que os 

Bispos não podem em este Estado do Maranhão visitar os missionários 

Regulares nem as igrejas das suas missões. 

     Primo: porque as ditas igrejas e missionário estão debaixo da protecção de 

Vossa Majestade que é delegado do Sumo Pontífice, como fica dito. Digo, o 

Sumo Pontífice que é ordinarius ordinariorum, et totius orbis et urbis, como diz 

Inocêncio in Cap. Liv. De foro Competenti, cometeu as suas vezes, porque 

como delegados seus pudessem instituir párocos de índios para assistirem nas 

aldeias, administrarem os sacramentos, pregarem e confessarem, sem que 

para o referido seja necessária licença ou aprovação dos bispos, como consta 

de uma bula de Pio V em que concede aos missionários desta América, ut in 

monastério sui ordinis vel extra comorantibus in locis assignatis et assignandis 

officium Parochi exerceant (...). 

     A qual bula foi confirmada no ano de 1591 por Gregório XIV com as 

seguintes cláusulas (...). 

     E sendo certo que os bispos não podem conhecer das coisas que estão 

debaixo da protecção dos delegados de Sua Santidade, porque estes como 

bem diz Rodrigues (...). 

     Também fica fora de toda a dúvida não poderem os bispos neste Estado do 

Maranhão visitar as igrejas das missões, nem aos missionários que nelas estão 

por ordem de Vossa Majestade, pois que isso seria tomarem os bispos 
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conhecimento das coisas, que pertencem ao Papa nas pessoas de seus 

delegados. 

     Segundo: porque as ditas igrejas e missionários em nenhum tempo foram 

neste Estado do Maranhão visitadas pelos bispos, mas só sim pelos prelados 

das regiões a que Vossa Majestade tem cometido por ordem sua o poder das 

visitas. Logo deve observar-se o que se ordena na bula do Pio V. 

     Além de que o mencionado de tantos anos é o melhor intérprete do vigor 

que ainda hoje têm os privilégios dos regulares nesta matéria das visitas. 

Segundo o axioma recebido em um e outro direito e a praxe observada e 

continuada sempre depois que entraram os religiosos nesta conquista, por si só 

dá igual direito como outra qualquer Lei. 

     E o que se observou até agora como Lei se deve guardar  

     De tal sorte que se deve julgar por legitimamente disposto, o que até agora 

foi observado. 

     Pelo que ainda que os bispos tivessem poder de observar as missões dos 

Regulares, já esse poder não tem lugar nas missões desta conquista do 

Maranhão, aonde sendo as missões tão antigas,  e sendo sempre os  religiosos 

missionários nunca foram visitados pelos bispos, termos em que se deve 

praticar o que se diz (...). 

     Tercio: porque as ditas igrejas são de regulares, e estes têm nelas não só o 

poder espiritual, como se prova das bulas referidas, mas também o temporal, 

que se lhes dá pelas leis de Vossa Majestade, tempos em que o mesmo 

Concílio na sessão 25 De Reformat,  cap. 11 isenta os regulares das visitas 

dos bispos. 

     Sobre o qual capítulo do Concílio diz Rodrigues , Tomo  l (…). 

     Sobre o mesmo decreto do Concílio diz Barbosa (...). 

     Quarto: porque todas as igrejas das missões estão fundadas com licença de 

Vossa Majestade mas terras pertencentes à Ordem de Cristo, por cujo respeito 

seguem a natureza das igrejas da dita ordem, como se define nos seus 

Estatutos Tit. 9, parágrafo 6 e sendo Vossa Majestade, Grão-Mestre das três 

ordens militares com poder ordinário sobre elas com largamente provam 

Reinoso (...). 

     A Vossa Majestade ou aos prelados das Religiões, a quem está cometido o 

poder de visitar, pertence a visita das ditas igrejas e dos missionários  delas e 

não os bispos, porque como bem diz Reinoso na adição ao nº 10 da 

observação citada. 
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     Quinto: e é optíssimo fundamento, porque os bispos se devem abster de 

visitar as missões e missionários, porque estes, como diz Miranda sobre 

aquelas palavras do breve de Pio V em que concede aos religiosos o poder de 

exercer de pároco (...). 

     Logo, não sendo os Regulares, propriamente curas ou párocos, nem eles 

nem as suas igrejas podem ser visitadas pelos bispos como é constante, 

porque as igrejas são isentas, e também os regulares que não são curas de 

justiça, mas tão somente de caridade, como são todos os missionários desta 

conquista. Enfim prescindindo dos fundamentos referidos para se poder dizer 

que os bispos podiam visitar os missionários e as igrejas das suas missões 

haviam de haver nas ditas igrejas benefício curados, que é o princípio por onde 

tem lugar nas igrejas dos Regulares a visita dos bispos, assim o diz o Concílio 

na Sep. 7 De Reformat Capítulo 7 pelas seguintes palavras: Beneficia 

Eclesiastica Curata etc., e que nas missões não haja tais benefícios é sem 

dúvida porque beneficiaria, como bem o define. 

     E nas igrejas das missões não há rendimentos, alguns anuais, nem os 

missionários Capuchos pela sua profissão, capazes de os ter, donde 

claramente se vê não terem os bispos, princípio algum que os favoreça para 

visitarem as missões e missionários desta conquista. 

     Também os Regulares, deputados para missionários pelos seus prelados, 

podem muito bem nesta conquista confessar índios sem aprovação dos bispos. 

Primo, porque assim o concederam Pio V e Gregório XIV nas bulas já citadas, 

e assim o tem Rimeral, Veracruz, Rodrigues, Frei João Baptista, Frei João da 

Cruz Miranda e outros. Segundo, porque sempre assim se costumou, ainda 

depois de haver bispos nesta conquista, e este uso e costume tão antigo tem 

força de Lei. 

     Terceiro: porque como se diz na 3ª parte dos estatutos da Ordem de Cristo, 

Título 12. Por breve de Nicolau V do ano de 1454 é concedido aos reis deste 

Reino (como também era o Infante Dom Henrique) que possam mandar às 

conquistas religiosos de qualquer Ordem (com licença dos seus prelados) para 

poderem ouvir de confissão aos moradores daquelas partes) e os que a eles 

forem absolvê-los de todos os casos reservados, e ministrar-lhes os 

sacramentos, independentes dos ordinários, livre, licitamente. Este privilégio 

não está derrogado nem se derrogou pela criação das prelasias e nesta posse 

está a Ordem até hoje. Pelo que definimos e declaramos que neste modo se 

há-de proceder e conservar esta jurisdição. Até aqui o dito título. E na primeira 
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parte dos Estatutos da dita Ordem Título 5º, se acha um juramento aos Santos 

Evangelhos, pelo qual o Grão-Mestre da Ordem se obriga a não ir, nem passar 

contra os breves da dita ordem. Logo sendo os religiosos desta conquista 

mandados por Vossa Majestade, com licença de seus prelados devem ser 

conservados na isenção da aprovação dos bispos. 

     Contra o referido, poderão dizer os ilustríssimos bispos como Montenegro 

no seu Itinerário para Párocos de Índios, Livro I, Sessão 13, que por uma 

constituição de Gregório XV, expedida no ano de 1622, ficaram revogados 

todos os privilégios que podiam alegar de sua parte os Regulares para 

baptizar, celebrar matrimónios, confessar, pregar, fazendo ofício de párocos 

sem licença do bispo, como são o de Adriano VI, Gregório XIV, e Clemente VII, 

o de Pio V, e só terão força enquanto habilitarem aos religiosos para poder 

fazer ofício de curas, derrogando a Clementina 2ª de religiosos que os faz 

inábeis (...). 

     Ao que se responde. 1º: Com Barbosa, Tomo 2 De Potest. Episcop. In fine 

aonde depois de expender a dita Constituição de Gregório 15 diz: (...). 

     E que assim fosse, o mostra em Portugal a face inveterada de muitas coisas 

que na dita constituição se proíbem com graves penas, e ainda caso negado 

que a dita Constituição se aceitasse em Portugal (...). 

Responde-se, 2º com Miranda de Mirande, que novamente se confirmam com 

uma Bula de Alexandre VII confirmada por Clemente XI no ano 8º de seu 

pontificado, a instância do Prepósito Geral da Companhia de Jesus, Miguel 

Ângelo Tambarino, na qual bula se concedem muitas coisas para os 

missionários desta América, encontradas aos Decretos do Concílio, e ainda a 

um decreto, que o mesmo Santíssimo Padre tinha expedido no terceiro do seu 

pontificado, em que proíbe aos Regulares, Bispos e Cardeais, ouro dos altares 

portáteis, o que mais se confirma, com o que diz Rodrigues Tomo I ……59. 

artigo 2º em outro caso de revogações muito semelhante aonde diz: (...). 

     O que prova com dois exemplos e a glosa (...). 

     E de muitos autores, que cita Barbosa (...). 

     Responde-se, 3º: que, ou os privilégios de Adriano VI, Gregório XIV, 

Clemente VIII e Pio V estão revogados, ou não. Se estão revogados, parece 

que não diz bem o Ilustríssimo Montenegro que tendram fuerça enquanto se 

habilitam a los religiosos para poder hazer ofício de curas derogando la 

Clementina 2ª de religiosos que los hace inabeis para ser missionários, digo, 

pois que o que está revogado já não tem força, nem vigôr, e por conseguinte 
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ficarão os religiosos inábeis, para ser missionários em virtude da dita 

Clementina. E se não estão revogados, também não diz bem o Ilustríssimo 

Montenegro, que pela constituição de Gregório XV quedarem revogados todos 

los privilégios que podíam alegar de súbdito parte los Regulares. 

     Dirão também os Ilustríssimos Bispos, que os Doutores e Mestres de 

Coimbra, foram de parecer que o Ilustríssimo Bispo D. Frei Bartolomeu do Pilar 

devia visitar as missões desta conquista e aos missionários. No que respeita à 

administração dos sacramentos, como também que os ditos missionários 

deviam ser aprovados pelo bispo, para confessores, e que assim o decidira 

Inocêncio X, em uma controvérsia que houve entre o Bispo Palafox e os 

Padres da Companhia nas Índias de Espanha, a que respondemos que os 

doutores e mestres de Coimbra, deram o seu parecer nos termos de direito 

comum, por onde hoje se governam as missões das Índias de Espanha em que 

os missionários são curados, e as igrejas das missões têm boas rendas, o que 

não se verifica nas missões deste Estado. Pelo que se os doutores e mestres 

de Coimbra, fizessem informados dos grandes trabalhos e perigos com que os 

religiosos, sem intervenção algumas dos bispos, têm estabelecido a fé nestas 

conquistas baixando dos sertões, à custa de muito trabalho e dispondo em 

muitas vezes da própria vida, quantos índios há pelas missões deste Estado, 

fundando à sua custa as igrejas e paróquias, fazendo os gastos da fábrica das 

igrejas, vendo-se precisados nas missões a fazerem o ofício de médicos, 

cirurgiões, sangradores e enfermeiros, com um solícito cuidado dos 

paroquianos, curando-os nas suas enfermidades, assistindo-lhes com todo o 

número de botica, galinhas e mais sustento, além do nunca cabalmente 

encarecido, trabalho da repartição dos índios, que o serviço de Vossa 

Majestade e dos moradores, aonde a maior prudência não pode suspender as 

estupendas demasias de muitos portugueses, que possuídos de conveniências 

próprias, cortam muitas vezes por toda a razão e pelo decoro, devido aos 

religiosos mais justificados, como também vestindo os índios, novamente 

descidos dos sertões, principalmente quando a piedade de Vossa Majestade 

lhes não faz alguma esmola, tendo os conventos da cidade a pensão de 

sustentarem os índios quando voltam das tropas, o serviço dos moradores, até 

se oferecer ocasião de os repôr nas suas aldeias, cuidando com sumo trabalho 

de lhes procurar a paga do seu serviço. Resolveriam talvez os doutores e 

mestres de Coimbra que os bispos devíam visitar uma e muitas vezes, 

politicamente e urbanamente aos prelados das religiões, pedindo-lhes, 
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tivessem muito cuidado de prover as suas missões dos melhores religiosos e 

rendendo-lhes as graças, pelo nunca imerecido benefício que lhe fazem, de 

tomarem sobre seus ombros tão insuportável peso, com que os bispos não 

poderiam se tivessem nos religiosos tão bons coadjutores. Mas porque isto não 

se pondera nem também a diversidade das missões das Índias de Espanha, as 

quais têm benefício, curados, as nossas não, as das Índias de Espanha têm 

rendimento para côngrua, sustentação dos párocos, e as nossas não os têm, 

nem dízimos nem premissas, nem ofícios, nem ofertas, nem missas, nem 

emolumento algum, mais que o de uma esmola que a piedade de Vossa 

Majestade nos manda pagar nesse Reino, para as quais Vossa Majestade tem 

passado onze decretos que se acham em o poder do Procurador da Província 

de Santo António, sem que os tesoureiros lhes queiram dar cumprimento. As 

missões das Índias de Espanha com párocos de justiça, as roças com párocos 

por caridade e por serviço de Deus e de Vossa Majestade que sem dúvida o 

não estarmos presos de tais motivos bem lugar tinha, o que diz o insigne 

Jesuíta Acosta. 

     As missões das Índias de Espanha, apresentadas pelos bispos por 

comissão que para isso têm já das Majestades Católicas, e essa é a razão 

porque lá é necessário aos Regulares para confessarem a aprovação dos 

bispos. Porque os Regulares que querem que os bispos os apresentem não 

têm outro remédio mais que sujeitarem-se a que os bispos os aprovem. E as 

missões deste Estado são ainda apresentadas por Vossa Majestade e pelos 

prelados das religiões. E ainda nelas se deve praticar o que diz Rodrigues 

supracitado: Ratione (...). 

     Vista, pois, tal disparidade que há entre as missões de Espanha e as 

nossas, como se pode fazer argumento para as nossas, com o que se pratica 

hoje nas das Índias de Espanha, sendo certo em direito que (...). 

     Antes porque o Estado das nossas missões é divino, deve para elas haver 

disposição de direito do que se pratica nas das Índias de Espanha 

     O que bem se confirma com ser certo em direito, que o que se pratica nas 

missões das ìndias de Espanha, não derroga o que se pratica nas missões 

desta conquista (...). 

     Aonde uma glosa muito do caso (...). 

     Mas para que melhor se conheça a disparidade, é de notar que, como nas 

Índias de Espanha se mudou o estado das coisas com o grande número que já 

havia de sacerdotes seculares, peritos na língua da terra, com as grandes 



 659 

côngruas que tinham as paróquias com igrejas fundadas com esmolas, missas, 

ofício e ofertar, sem terem os missionários outra obrigação mais, que a precisa 

ao ofício de pároco, resolveram aos termos do Concílio Tridentino e se os 

Regulares quisessem ser apresentados nas paróquias das missões e para isso 

alegarem algumas bulas e privilégios se ordenou em dois decretos reais um de 

6 de Dezembro de 1583, outro de 14 de Novembro de 1603, que as bulas que 

os Regulares apresentassem se retivessem, e suspendessem até se suplicar 

delas a Sua Santidade como afirmam Montenegro e Solorzano. E neste modo 

de proceder não fizeram as Majestades Católicas aos Regulares a menor 

violência, como também [  ] nós a não fará Vossa Majestade, se mandar pôr as 

igrejas desta conquista em concurso, reduzindo-as aos termos do Concílio, e 

entregando-as totalmente aos ilustríssimos bispos, a cujas visitas e aprovação 

se sujeitará que as quiser. 

     Para satisfação das nossas Províncias, estimáramos nós que hoje fora o dia 

em que Vossa Majestade assim o resolvesse, se veria o Ilustríssimo bispo 

desta cidade, que nas missões não temos o menor empenho temporal. Mas 

Senhor, se atendermos ao serviço de Deus e de Vossa Majestade e a 

conversão dos índios não convém praticar-se nesta conquista o que se pratica 

nas Índias de Espanha. Primo, porque o Ilustríssimo Bispo não tem clérigos 

para as missões e a visita moralmente impossível, o que excita o seu zêlo, não 

seria de tão cabal satisfação para Deus como moralmente se devem julgar as 

vistas de tantos prelados peritos na língua dos índios, e com cabal 

conhecimento dos seus súbditos. Segundo porque não mostrará o Ilustríssimo 

Bispo princípio algum concludente, que precise a Vossa Majestade a corrigir e 

restringir o direito que tem os missionários para serem párocos, na mesma 

forma em que até agora foram e a correcção das leis e do direito deve evitar-se 

quanto for possível (…) E deve fazer-se conservarem os privilégios e isenções 

dos missões na mesma forma em que até agora as usaram e gozaram, como 

se colhe de um texto de direito (...). 

     Quarto: porque aqueles bons religiosos que por serviço de Deus deixaram 

as pátrias e as províncias, e se meterão aos perigos dos mares para ganharem 

almas para o céu já não quererão ser missões, vendo que sobre tantas 

pensões temporais e espirituais a que estão sujeitos, os querem desenquistar 

os Ilustríssimos bispos com mais pensões – alegando zêlos das almas dos 

índios, que nas mãos dos religiosos estão bem zelados, quando lhes é mais 

ministério zelar as almas dos índios que vivem a maior parte do ano pelas 
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roças e fazendas dos moradores desta cidade, privados da missa, e talvez da 

doutrina e sacramentos (comumente sem sacramentos morrem) por não haver 

quem lhes administre, o que é mais para sentir em uns índios que pelo trato 

doméstico que tem com os portugueses e são mais capazes de receber a fé e 

a doutrina. Enfim Vossa Majestade não fez até agora renúncia dos privilégios 

de Grão Mestre da Ordem de Cristo, nem também dos de delegado do Sumo 

Pontífice, nem mandou suspender as bulas e privilégios dos Regulares, nem 

reduziu estas missões à forma do Concílio Tridentino, só sim movido do 

requerimento do Ilustríssimo bispo D. Frei Bartolomeu do Pilar, e dos pareceres 

de quem ignora esta espécie de missões, resolveu o que na sua carta se 

ordena, e como nesta conquista se [  ].  

     As missões, na mesma forma em que principiaram, parece deve fazer que 

às missões se conservem suas isenções e privilégios como até agora, porque 

além dos fundamentos referidos, e de serem os ditos privilégios 

remuneratórios, por cuja razão se devem julgar reais e perpétuos, como tem 

Pedro Barbosa en L. Guia Tale nº 8 e 25. São também em ordem à conversão 

dos índios, termos em que as mesmas Majestades Reais os devem conservar, 

como bem diz Solorzano De Indian (...). 

     Barbosa. Pelo que pedimos a Vossa Majestade se sirva de ordenar ao 

Ilustríssimo Bispo, não nos desinquiete da posse em que estamos de não 

sermos visitados nem aprovados por Sua Ilustríssima, nem também as igrejas 

das nossas missões, o que tudo redundará em maior serviço de Deus e de 

Vossa Majestade a quem o mesmo Senhor grande como afectuosamente 

pedimos e desejamos. Convento de Santo António do Pará 
77

. 

 

(aa) Frei Manuel do Marvão, Comissário da Província da Piedade 

Frei Luís da Anunciação, Comissário da Província da Conceição 

Frei Joaquim da Conceição,Comissário da Província de Santo António 

 

DOCUMENTO Nº 181 

1726, 20 de Maio, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo) – Certidão de 

vinda do Brasil de Inocêncio Leitão da Silveira para os frades de Santo 

António de Viana com ajuda financeira.  

                                            
77

    À margem: Esta é a cópia das duas cartas que  se mandam a Sua Majestade. 
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A.N.T.T., Província da Conceição, Santo António de Viana do Castelo, Maço 1 78. 

 

Do Brasil, ajuda financeira ao Convento de Viana 

     Certidão de uma carta vinda do Brasil de Inocêncio Leitão da Silveira (…) 

pelo guardião do Convento de Santo António de Viana, Frei Francisco de Jesus 

Maria, apresentada uma carta que “mostra ser escrita nas partes do Brasil na 

Fortaleza de Aguada por Inocêncio Leitão da Silveira a ser primo Manuel Pinto 

da Figueira desta vila em 12 de Janeiro de 1726, e o teor do primeiro capítulo 

da dita carta é: 

     Meu primo e senhor, obriga-me o desejo que tenho de servir aos conventos 

de S. Francisco do Monte e ao de Santo António dessa vila a pedir a vossa 

mercê dê, a cada um como por pensão mil reis todos os anos, que nós e 

minhas filhas e herdeiros de vossa mercê viverem, e pedindo por mim aos 

Reverendíssimos padres guardiães (etc.) pede para o primo ajudar os 

conventos com o que for preciso e ser avisado por um dos síndicos, para quem 

na Baía hei-de enviar, e daí pode ir em os barcos de Viana 79. 

 

 

DOCUMENTO Nº 182 

1728, Abril, 13, S.l. [Belém] – Traslado de Cartas Régias sobre a 

administração dos Índios do Maranhão: cartas de D. Pedro II, de 19 de 

Abril de 1680 e de 19 de Março de 1706, e carta de D. João V, de 13 de 

Abril de 1728. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

 

     Carta do Príncipe D. Pedro a Inácio Coelho da Silva para que a repartição 

da terceira parte dos índios se faça pelo Bispo, ou quem fizer as suas vezes, 

pelo prelado de Santo António, e por uma pessoa eleita pela câmara e que a 

jurisdição dos índios não pertença ao Bispo; e que as aldeias dos índios sejam 

governadas pelo principal e pelo pároco; e que aquele a quem couber a 

                                            
78

 O documento inicia com uma Relação/índice de documentos contidos no maço: com o nº 13, 

a certidão de uma carta vinda do Brasil em 1726 que aqui se transcreve,  com o nº 28 uma 

carta da Câmara vianense relativa a certos sermões em 1663, e com o nº 29 uma relação 

relativa aos sermões na Igreja Matriz. 

79
 Os documentos nºs 28 e 29 referem-se a pagamentos feitos pela Câmara de Viana da Foz 

do Lima aos franciscanos para pregarem na Sé (também pagos aos Dominicanos). 
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repartição dos índios deposite o salário dos dois meses que hão-de estar com 

ele. Escrita em 1 de Abril de 1680 

     Carta de El Rei D. Pedro ao Governador do Estado do Maranhão, em que 

faz repartição dos índios para nós, para os Padres da Companhia, das Mercês 

e Piedade, escrita em 19 de Março de 1693.. 

     Carta de El Rei D. Pedro II em que estranha nos missionários o comércio 

público que fazem ao sertão, e de estarem aldeias diminutas de índios e de 

estarem nas aldeias poucos missionários. Escrita em 6 de Setembro de 1706. 

     Provisão de El Rei D. João V em que manda que os índios aldeados e os 

que descerem se matriculem; e que o descimento seja por autoridade pública, 

e não por pessoas particulares; e que a repartição, tempo e salário seja feita 

pelas (…). 

     Inácio Coelho da Silva, amigo. Eu o Príncipe vos envio muito a saudar. 

     Havendo mandado ver com toda a atenção o que se me representou aqui 

por vossa parte e do Bispo do Estado, acerca do cumprimento da provisão que 

lhe mandei passar em Março do ano passado, que nelas haviam de assistir, 

ajustada com as resoluções que neste particular tinham tomado, tirando Santo 

António a partícula, que por equivalência se pôs na provisão que levastes 

quando fostes a governar esse Estado, de que seria a dita repartição com 

vossa intervenção, me pareceu ordenar-vos, como por esta faço, que a 

repartição da terceira parte dos índios que tenho mandado, se faça pelos 

moradores, fará o Bispo com os prelados dos Capuchos de Santo António, do 

lugar em que se fizer e uma pessoa eleita pela câmara, a mais capaz que 

houver para esta ocupação e, com ausência do Bispo a fará o vigário geral em 

seu lugar, ou quem tiver as suas vezes a jurisdicar, declarando-se que nem 

esta, nem alguma temporal sobre os índios pertencem ao Bispo, lhe faço 

porém mercê dela, enquanto não ordenar o contrário, esperando que mostre a 

experiência ser mais conveniente esta forma de repartição, que as que até 

agora se praticava. 

     E a nenhuma pessoa de qualquer qualidade e condição que seja, se 

mandará entregar os índios que lhe couberem na repartição, sem depositarem 

por si ou por seu procurador o salário de dois meses que somente andem 

servir continuados. Para o que, a câmara elegerá um depositário de abonada 

confiança e se lançarão as adições em livro rubricado pelo ouvidor geral, que 

será juiz de todas as dúvidas que sobre esta matéria se oferecerem, 

procedendo sumariamente sem que se possa durar a casa mais de um mês, 
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em nenhuma forma sem apelação, nem agravo, e hei por bem que as aldeias 

dos índios sejam governados pelo seu principal pároco sem se dar outro algum 

administrador de capitão nem por outro algum. Esta minha carta mandareis 

registar nas partes necessárias e nas câmaras desse Estado e publicar para se 

ter notícia de que por ela ordeno. E nesta conformidade o mando também e 

ordeno ao Bispo desse Estado do que vos aviso para o teres entendido. 

     Escrita em Lisboa ao 1º de Abril de 1680. Príncipe 

 

     Junta das Missões do Estado do Maranhão. 

     Eu, El Rei, vos envio muito saudar. Por esta carta quisera persuadir-vos da 

estimação que faço de vós e dos missionários que assistem nas aldeias, 

parecendo-me que é maior com vos participar as queixas que contra eles se 

me têm representado. É uma de usarem dos índios para o comércio do sertão, 

tirando-os para este ofício das aldeias e faltando muitas vezes por esta causa 

no que se devem repartir com os seculares. É outra de se acharem as aldeias 

diminutas, por causa também de se não descerem para eles os índios que os 

podiam encontrar e aumentar. É a terceira dos poucos missionários de cada 

uma das religiões, para assistirem nas aldeias, ficando muitos ao desamparo e 

de como se tem descuidado de se formar de novo.  

     Não é de crer que os missionários se descuidem tanto da sua obrigação, 

mas não podeis duvidar que quando se chegam a fazer semelhantes queixas 

de quaisquer pessoas religiosas, são obrigados a procurar que não haja 

motivo, ou pretexto para a continuação delas, pelo que vos encomendo que 

façais toda a diligência (cada um dos prelados na parte que lhe tocar) por 

averiguar a verdade, e que à vista do que vos constar lhe apliqueis o remédio 

que seja mais conforme ao estado religioso e às minhas leis e regimentos, 

lembrando-vos para evitar a primeira queixa o que o regimento dispõe a 

respeito dos índios, que em cada uma das aldeias pertencem aos missionários 

que assistem nelas, e como, e para que fim, e que o não podem exceder, mas 

antes devem com o seu exemplo advertir aos seculares lembrando-vos outro 

sim, o que os mesmos regimentos dispõem e os meios que foi servido ordenar 

para se descerem, praticarem e resgatarem os índios. E que a direcção destas 

ordens depende muito principalmente dos ministros da junta e dos missionários 

que tem a seu cargo as ditas aldeias, lembrando-vos ultimamente que a 

obrigação de cada um dos missionários em particular e a comum de todos pelo 

seu instituto e pela sua regra e pela ordem da caridade que a todos 
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compreende é de que as almas não sintam prejuízo pela sua falta, é que se 

reduzam ao grémio da Igreja, quantos mais para ele se puderem trazer não 

podendo apartar-se da vossa consideração do Estado.  

     E que também na conservação delas pode consistir a sua maior defesa e 

segurança, no caso de ser invadido pelos inimigos desta Coroa. Não pode 

desculpa para o motivo da primeira queixa necessitarem os missionários do 

uso dos índios para poderem conservar as aldeias, porque sendo certa esta 

queixa, nunca a desculpa pode ter lugar para o comércio público de que são 

notados os ditos missionários com os escândalos dos seculares, ou pelo lucro, 

ou pelos índios que dizem se lhes tirar dos que com eles se podiam repartir. 

Nem pode ser para se não descerem os índios a falta de meios, e o mau trato 

que recebem nas aldeias, pela disposição que se tem dado pelos ditos 

regimentos a uma e outra coisa. Os meios à custa da minha Real Fazenda, e o 

trato dos índios em repetidas ordens de tempo e modo com que devem servir e 

formas que se devem observar, para os que hão-de ficar nas aldeias e repartir 

para o serviço que pelo sexo e idade podem ser obrigados a fazer. E o que 

devem vencer pelo seu trabalho e segurança do estipêndio que se lhe deve dar 

por ele. Menos desculpa podem ter a falta dos missionários ou para assistirem 

nas aldeias ou para formarem outras de novo, porque não pode suceder, sem 

que os prelados se esqueçam da obrigação de prover as mesmas aldeias. E de 

mandar para os distritos que lhe foram repartidos todos os missionários que 

para este ofício forem necessários. Tudo podeis dizer que está bem ordenado, 

mas que a expulsão sem facto vosso perverte a disposição das minhas leis. 

Poderá ser e o mando averiguar para se proceder o castigo contra os culpados, 

provendo logo dos remédios que possam de algum modo evitar as desordens e 

os delitos. Mas porque isto só não basta e a prova das culpas sempre há-de 

chegar mais tarde, vos encarrego não consentir pelo que vos pertence em 

qualquer circunstância que possa ser ocasião dos danos que se tem as 

missões, e vos ordeno que depois de vos chegar esta carta me deis, em todas 

as monções de navios, conta do que for sucedendo, ao diante fazendo cada 

um dos prelados, relação do que tiver sucedido nos seus distritos e todos em 

comum do que vos parecer advertir para que se faça o serviço de Deus Nosso 

Senhor e meu como convém para maior bem das almas. Assim espero do zelo 

e virtude que acompanham vossos cargos e pessoas.  

     Escrita em Lisboa a 6 de Setembro de 1706.  

(a) Rei 
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          Senhor 

     Diz António Coelho, da Companhia de Jesus Superior das Missões da 

mesma Companhia neste Estado, que por lhe ser necessário do cartório da 

Secretaria deste Estado o traslado de uma carta de Sua Majestade que Deus 

guarde em que determinou os distritos das missões em que haviam de assistir 

cada uma das religiões. 

     Pede ele, suplicante, a Vossa Senhoria seja servido mandar-lhe dar o 

sobredito treslado em modo que faça fé. 

     E Receberá Mercê  80. 

     Entre as cartas de Sua Majestade que Deus guarde, se acham em esta 

secretaria escritas ao governador e capitão geral deste estado, António de 

Albuquerque Carvalho esta uma que diz o seguinte: António de Albuquerque 

Coelho Carvalho amigo. Eu El Rei vos envio muito a saudar. Considerando eu, 

que os Padres da Companhia não podem satisfazer a todas as missões de que 

são encarregados assim pelo que eles me representaram, como por me 

pedirem especialmente que os houvesse de aliviar das que pertencem ao Cabo 

do Norte, inculcando para elas os Religiosos de Santo António, pela 

comunicação e entrada que têm com os índios que ocupam estas terras. E por 

terem da parte delas um hospício e várias residências, e mandado ver este 

negócio na Junta das Missões, em presença de Gomes Freire de Andrade, e 

sendo-me presente pela dita junta que eu devia conceder, condescender na 

petição dos ditos padres da Companhia, e mandar separar distritos, assim para 

eles como para os de Santo António, e também para os da Piedade, que 

novamente vão tratar das missões e para os quais mandei fazer um hospício 

junto da Fortaleza do Gurupá. Fui servido resolver a dita separação dos 

distritos, e de encarregar aos padres de Santo António, as missões do Cabo do 

Norte. Tudo na maneira seguinte: Aos padres da Companhia mando assinalar 

por distrito tudo o que fica para o Sul do Rio das Amazonas, terminado pela 

margem do mesmo rio, e sem limitação para o interior dos sertões, por ser a 

parte principal de maiores consequências do Estado, com a razão de serem 

mais antigas nele e de grande atenção que merecem as suas muitas virtudes. 

E aos padres de Santo António mando assinalar por distrito tudo o que fica ao  

Norte do mesmo Rio das Amazonas e o sertão chamado Cabo do Norte para 

                                            
80

    À margem: Como pede. Belém 15 de Outubro de 1702. 
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que, decorrendo pela margem do dito rio compreendam os rios do Jari, do 

Parú, e as aldeias de Urubucuara que é missão dos padres da Companhia. E 

nela se limitara o distrito dos ditos religiosos de Santo António quanto ao dito 

rio das Amazonas, ficando-lhe sem limitação todo o interior do sertão deste 

distrito. Aos religiosos da Província da Piedade, que andem a assistir no 

Gurupá, mando assinalar por distrito todas as terras e aldeias que estiverem 

junto da fortaleza e assim todas as mais terras que ficam para cima da aldeia 

de Urubucuara e subindo pelo Rio das Amazonas se compreenderão no seu 

distrito os Rios do Xingú e dos Trombetas e de Gueribi que tem muitas aldeias 

de paz e muitas mais por domesticar. Deste Rio de Gueribi pela margem do 

Rio das Amazonas se fará outro distrito que compreende o Rio Urubu e o Rio 

Negro, aos mais que houver dentro da demarcação de meus domínios, e 

querendo os Padres da Companhia este tal distrito tendo para ele missionários 

competentes, o deixareis à sua disposição, com advertência, porém que fareis 

conservar nele os dois religiosos das Mercês que actualmente estão fazendo 

missão por esta parte, pois me avisais que a fazem com inteira satisfação. E 

quando os padres da Companhia não queiram o tal distrito ou não mandem 

para ele os padres que forem necessários procurareis que os das Mercês não 

só continuem a missão que têm, a qual nunca lhe será tirada sem culpa, mas 

que façam outras, tendo religiosos capazes deste santo exercício, porque não 

sendo assim é mais conveniente ao serviço de Deus Nosso Senhor e meu que 

se não façam novas missões. 

     Nesta mesma matéria dos distritos me parece advertir-vos quanto ao distrito 

dos padres da Companhia, que nas missões dela serão muito úteis os padres 

estrangeiros pelo grande fervor de espírito com que se empregam nelas. 

Quanto aos padres de Santo António, que tirando eles os índios do sertão do 

Cabo do Norte, e parecendo-lhe assistir-lhe nas partes aonde forem aldeados o 

possam fazer, sem embargo de serem distritos diferentes, porque estes tais 

índios devem reportar-se sempre da sua repartição, ao menos até se fazerem 

capazes e seguras de receberem outros padres. E isto mesmo se entenderá 

para com os mais religiosos. Também me parece advertir-vos que muitos rios 

que desaguam no das Amazonas dentro dos distritos que ficam nomeados, 

vêm cortando as terras dos mesmos distritos e que o gentio que habita nas 

bocas dos rios é o que costuma deduzir com seu exemplo e prática aos que 

vivem no interior do sertão, pelo que deve ser declaração destes mesmos 

distritos, que pelos rios que se acharem dentro deles, possam continuar os 



 667 

missionários que os assistirem, não obstante que por este modo excedam a 

sua demarcação. Ultimamente me pareceu advertir-vos não ser conveniente 

que os índios do Rio do Xingú se apartem dele, mas antes convirá, que 

praticando-se pelos missionários, se haja de provar com eles a margem do dito 

rio fazendo-os aldear, para que domesticados e reduzidos à minha obediência 

se possam conhecer as riquezas do Sertão do dito rio que promete não só a 

tradição dos que falam nelas, mas o crédito que merece a história que compôs 

o Padre Cristóvão da Cunha. E assim convirá, que no melhor modo possível se 

povoem as aldeias, as margens deste e dos mais rios para a comunicação e 

mais fácil entrada do Sertão. Esta repartição dos distritos é a que se julgou 

mais conveniente e de mais fácil execução na Junta das Missões, à vista das 

vossas cartas e da informação de Gomes Freire. Assim mesmo o comunicareis 

na Junta das Missões desse Estado e podereis mudar e alterar dela o que se 

entender que não pode ser prática, ou que de sua execução pode ter maiores 

inconvenientes que as utilidades que se procuram e de como assim o fazeis, 

me dareis conta. Escrita em Lisboa a 19 de Março de 1693.  

(a) Rei 

     E não continha mais a dita carta de que passei esta cópia em virtude da 

petição atrás. Belém, 15 de Outubro de 1701. 

     Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves d‟Aquém e 

d‟Além Mar em África, Senhor da Guiné etc. Faço saber a vós Governador e 

Capitão General do Estado do Maranhão, que atendendo ao que me 

representaram por seu procurador os povos deste Estado, sobre os 

descimentos dos índios e repartição dos mesmos, e em ordem ao serviço 

particular dos moradores desse mesmo estado, os quais, por se não fazerem 

como convinha os ditos descimentos e repartição, experimentaram grande 

pobreza por lhes faltar todos os meios convenientes para a fábrica dos 

engenhos e cultura das suas fazendas, de cuja falta se seguia grande 

detrimento, a Fazenda Real por consistir nos dízimos, todo o seu rendimento. 

Sou servido (por decreto da data desta) que o descimento dos índios, se haja 

de fazer por autoridade pública na forma da minha lei de nove de Março de 

1718, e de nenhum modo por pessoas particulares, e que feitos na dita forma 

os descimentos dos tais índios, assim os que novamente descerem, como o 

que já vivem nas aldeias se matriculem em livros que para isso há-de haver 

com toda a distinção e clareza necessária e que depois de matriculados, assim 

os novamente descidos como os já aldeados possam ser repartidos pelas 
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aldeias, engenhos e moradores desse estado conforme os números que cada 

um necessitar, e não mais. A qual repartição há-de fazer um dos Bispos do 

Maranhão ou Pará, conforme o distrito em que se fizer a dita repartição e não 

os havendo, ou estando ausentes ou legitimamente impedidos, algum dos seus 

vigários gerais ou governadores dos ditos bispados, o governador e capitão-

general do Estado, o ouvidor geral do Maranhão ou Pará, também conforme ao 

distrito da dita repartição, o vereador mais velho da Câmara, os prelados 

maiores dos religiosos missionários ou quem por este seu cargo servir, com 

declaração que os índios que assim se repartirem, não hão-de ficar para 

sempre adstritos às pessoas a quem se concederem, mas somente pelo tempo 

que as mesmas pessoas que hão-de fazer a repartição julgarem mais 

conveniente, atentas as forças, idade, préstimo e capacidade dos ditos índios e 

também a utilidade das pessoas a quem eles se repartirem, o que em todo o 

tempo que os ditos índios estiverem servindo, além do sustento e vestido, hão-

de vencer o estipêndio que as mesmas pessoas, a quem toca fazer a 

repartição lhes taxarem como lhes parecer racional, e para que a todo o tempo 

conste esta minha resolução, o dei nos livros da Secretaria deste governo e 

mais partes convenientes. 

     El Rei Nosso Senhor o mandou. 13 de Abril de 1728. 

 

 

DOCUMENTO Nº 183 

S. d., S.l. (Lisboa, cerca de 1730-1735) – Livro contendo o projecto feito 

por João de Moura, enviado ao Conselho Ultramarino, visando a 

catequização e libertação dos índios, o povoamento do sertão do 

Maranhão, bem como a narração de outros factos ocorridos em São Luís, 

e outras circunstâncias, entre as datas supracitadas.  

I.H.G.B., Rio de Janeiro –  Livro Copiador contendo projecto feito por João de 

Moura enviado ao Conselho Ultramarino, e outros documentos, 1735-1807 81, 

guardado em Arq.1.1.9, Arm.1, Prat.1, Escaninho 18, Pastas 302/311 (cópia 

posterior), Maranhão, 481 fls. 

                                            
81

 Embora o Copiador apresenta as datas limites de 1735 e 1807 na capilha respectiva, a 

verdade é que uma das cartas de João de Moura ao Conselho Ultramarino está datado de 

Setembro de 1730, o que (tratando-se embora de um copiador com vária informação 

setecentista) justificou o critério de seriação deste documento no presente „corpus‟ de 

manuscritos. 
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     fls. 1-17: 

     Projecto por que se apontam os meios proporcionados por que se poderá 

reduzir à fé o inumerável gentio dos sertões do grande Estado do Maranhão e 

com ele e outros moradores povoar aquele grande Estado que João de Moura 

põe aos reais pés de Sua Majestade que Deus guarde. 

     Senhor, 

      (…) Que lhe fomentem um copioso comércio, que é como as conquistas se 

conservam e aumentam, e sempre nesta máxima se assentou ainda 

principiando o Estado a povoar-se para cujas cultivações e outros trabalhos e 

empregos começaram com vários pretextos a violentar e cativar aquele gentio 

que não é para trabalho sem se domesticar, e introduzir nele pouco a pouco, o 

que fez escândalo ao gentio e perturbações grande na propagação à fé, dano 

que ainda hoje causa algum embargo nesta parte, e aquele procedimento e 

violência motivou as religiões que havia no Estado, a oporem-se às violências 

dos cativeiros injustos, e outras sobre que não faltaram escândalos entre 

eclesiásticos e seculares, de que coube à Companhia parte, por haver sido a 

que mais instou sobre a liberdade daquele gentio, senhor por natureza 

daquelas terras sem obrigação violenta de servidão. 

     A estes escândalos se acudiu com algumas ordens, mas Sua Majestade 

que santa glória haja pai de Vossa Majestade, deu cabal providência com 

várias disposições sobre esta matéria da liberdade daquele gentio, o modo 

como se havia de tratar o que se reduzisse, como havia de se repartir o que 

fosse capaz aos moradores para os seus trabalhos, e que dispêndio havia de 

vencer, e outras providências, e já reconhecendo que não era esta gente para 

trabalhos violentos e fortes, e que para este era necessário escravaria preta de 

África. 

     (…) O projecto para a grande obra da missão da redução daquele gentio e 

povoar aquele Estado, é (…) as missões naquele Estado só se fazem pelas 

religiões dele, nem se podem fazer por outra maneira, por só elas terem 

operários instruídos para elas e com a necessária ciência de que eles 

necessitam, e em quem aquele gentio mais crê em nenhuma outra gente (…). 

Mande ordenar nele para este governo da missão e da povoação, uma junta 

que a uma e outra coisa atenda, composta do bispo, dos prelados daquelas 

religiões, do governador do Estado e de um director com voto na junta, e 

informar-lhe o que for conveniente, e assim, com a necessária suficiência, e 
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que juntamente atenda às consignações que esta missão tiver, e que se façam 

as suas despesas com a clareza e desembaraço que convém, e segundo as 

ordens de Vossa Majestade, e que tudo seja por despachos da Junta, que ele 

faça executar sendo justamente conservador dos índios, em ordem a defendê-

los, e ao que lhe for conveniente para sua conservação e aumento (…) e a 

junta se proverá de regimento (…). 

 (a) João de Moura 

        fls. 17-34:   

1730, Setembro, 12, Pará, Carta de João de Moura que principia: Senhor 

Manus Sue Domine Fecerunt Me: Et Sic Repente Praecipitas Me 82 

     (…) Fiz presente a Vossa Majestade com volumosas justificações, a 

implacável ambição dos missionários, a nenhuma verdade de seus 

procedimentos, e o incomparável zelo com que lhe inutilizava os desígnios. 

     (…) Com quarenta dias de assistência, depois de tomada a posse do 

governo do Maranhão, despedi uma tropa em descobrimento das minas e ouro 

de Pindaré, a que iniciou a minha desgraça junto com as industriosas 

cabilações da Companhia (…). 

     No Maranhão sosseguei os maiores tumultos entre os frades de Santo 

António e o Ordinário (…). 

    Repeti Juntas de Missões e outras muitas para acertar no serviço de Vossa 

Majestade, e em todas com grande oposição dos missionários e dos 

delinquentes, como por autos demonstrarei a Vossa Majestade. 

     (…) Hoje pelo mesmo zelo me acho malquisto com todos os missionários, e 

acusado com falsidades, blasfemar contra a minha honra, sendo maior 

estímulo da sua inflexível ambição e malevolência, o sistema único que 

pratiquei a Vossa Majestade para se aumentar e conservar o Estado, na 

disposição do governo temporal que os ditos missionários exercitam nas 

aldeias com santa demasia. 

     (…) Chegando a esta cidade no ano de 1730, quando a ela me recolhi do 

Pará (…) contravim as hostilidades dos índios insultadores continuados 
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daqueles distritos, impedindo-lhes os estragos com que ameaçavam todas as 

fazendas de gado. Na Junta das Missões do Maranhão resolvi guerra contra 

eles, a qual se executou (…). 

     O Convento de Santo António onde preside o sobredito e diabólico donato, 

está de posse de se formarem nele os conciliábulos para os motins e rebeliões 

contra Vossa Majestade nas pessoas dos seus generais. Lá no convento se 

ajustou a deposição do governador Francisco de Sá e Menezes e se ajustava a 

minha, contra a qual sublevaram os do Maranhão, e prenderam em casa ao 

seu Capitão-mor Baltasar Fernandes de Barros, que em ausência sua por estar 

no Pará, governava com a comunicação de que o matariam se saísse fora 

dela, e um frade capucho deste mesmo convento e desse tempo, Frei 

Bartolomeu dos Mártires, vindo preso para este Reino por ordem de Vossa 

Majestade como culpado morreu no mar (…). 

 (a) João de Moura 

 

 

DOCUMENTO Nº 184 

S.d. (início do século XVIII) – Projecto onde se apontam soluções para a 

redução dos índios do Estado do Maranhão, com propostas para o 

incremento do povoamento, da autoria de João de Moura, enviado a Sua 

Majestade (D. João V) como candidatura ao cargo de Director de uma 

Junta de Reduções do Gentio a criar nesse Estado. 

A.N.T.T., Documentos IPPC (Casa Forte) 83, Cx. 1, nºs III-IV, cota 33/72. 

 

     Projecto porque se apontam meios proporcionados por que se poderá 

reduzir à fé o inumerável número de Gentio dos Sertões do grande Estado do 

Maranhão, e com ele e outros moradores povoar aquele grande Estado, que 

João de Moura põe aos pés de Sua Majestade que Deus guarde. 

     Senhor 
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 Este documento da Casa Forte / A.N.T.T. integra-se,  com outros sobre o Brasil,  num fundo 

de manuscritos adquirido pelo A.N.T.T. em 1982 nos acervos do antigo IPPC (Instituto 

Português do Património Cultura, com várias procedências. Agradeço penhoradamente as 

facilidades havidas de consulta ao senhor Director do A.N.T.T., Dr. Silvestre Lacerda. 
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     Bem considero que a real compreensão de Vossa Majestade que Deus 

guarde já terá compreendido por representação que terão posto aos reais pés 

de Vossa Majestade os zelosos e inteligentes Ministros do Conselho 

Ultramarino, dilatadíssima extensão do grande Estado do Maranhão e Grão-

Pará seus muitos e grandes rios e por sua grandeza navegáveis por todo o 

Estado, adequada conveniência para o comércio e trato, variedade de frutos e 

géneros que produzem aqueles dilatados territórios e outros vários que aquele 

clima pode produzir, e dos que já se conhecem, uns que já se aproveitam ainda 

que com pouca vantagem por falta de melhor indústria e inteligência, outros 

que por lhe não fazerem conveniente cultura lhe tiram a estimação e muitos 

outros que ainda ignoram o aproveitamento, e da mesma maneira os muitos 

que se podia fazer que se produzissem ali para de tudo ordenado com indústria 

e inteligência virem copiosas e ricas quantidades pelos sítios e territórios serem 

muitos para se poderem cultivar, e de qualquer distância poderem-se conduzir 

ao embarcadouro pela grande conveniência dos rios para a facilidade da 

condução. 

     Mas como o efectuar-se depende de meios proporcionados que o consigam, 

e ter notícia que se requer a Vossa Majestade, alguns que podem ser antes de 

prejuízo que de utilidade, e em mim prevaleceu sempre antes o zelo do serviço 

de Vossa Majestade do que nenhum outro fim, como se me tem visto em 

decurso de mais de cinquenta anos que estou empregado no serviço de Vossa 

Majestade obrando sempre em tudo que se me encarregou com o mesmo zelo, 

verdade e inteligência, como vários Ministros de Vossa Majestade poderão 

informar, e em ordem ao mesmo zelo do serviço de Vossa Majestade, procurei 

sempre adquirir notícias para este fim, e pelas cabais e muitas que tenho 

daquele grande Estado, sua grande extensão, e grande meio de navegação 

dos rios para facilitar as conduções aos embarques para os navios, ainda para 

os géneros volumosos e pesados, e este grande cómodo para se poder levar e 

conduzir todos os provimentos a quaisquer distâncias da terra dentro, sítios 

sem número para se ordenarem fábricas, fazendas e culturas, que produzam 

crescidíssimas quantias de géneros e frutos, e naquela dilatada grande 

grandeza, paragens sem número para se fundarem quantas povoações 

maiores e menores se quiserem ordenar, pois sem estas não podem os 

Estados e Conquistas ser opulentos, nem proveitosos, e assim ter este grande 

Estado por todas estas circunstâncias uma admirável disposição para poder 

ser uma das melhores conquistas deste Reino, e sem que se tenha por 
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encarecimento que poderá ela só por si botar carregada de diversidades de 

géneros, maior frota que botam juntas todas as três frotas do Brasil. 

     Mas estes grandes produtos de consideráveis consequências que as 

referidas disposições produzirão não se podem esperar conservados 

despovoados, incultos, e sem lavouras aqueles dilatadíssimos sertões e 

territórios porque nada sem benefício manifesta a estimação que merece como 

se experimenta com o diamante que antes de lavrado só os professores 

conjecturam o que é, e lavrado todos o conhecem e estimam, mas não 

obstante, posto que aquele Estado ainda não esteja lavrado, pois o que tem 

respeito da sua grandeza e do que será fora nenhuma, contudo todos 

conhecem pelas grandes disposições que o revestem, que lavrado, será a 

Conquista diamante da maior estimação desta Coroa de Vossa Majestade por 

vários títulos, o da fé pelo motivo que logo apontarei, o da extensão de domínio 

benéfico, e o do grande acrescentamento do comércio deste Reino e 

consideráveis resultados que o seu aumento produz. 

     E não só é patente agora, mas sempre que se conheceu aquele Estado, se 

fez o próprio conceito, que o não ser uma opulentíssima conquista é por não 

estar povoada, cultivada e com abundância de géneros que lhe fomentem um 

copioso comércio que é o como as Conquistas se conservam e aumentam, e 

sempre nesta máxima se assentou ainda principiando o Estado a povoar-se, 

para cujas cultivações e outros trabalhos e empregos começaram com vários 

pretextos a violentar e cativar aquele gentio, que não é para trabalho sem se 

domesticar, e introduzir nele pouco a pouco, o que fez escândalo ao gentio, e 

perturbação grande no propagá-lo à fé, dano que ainda hoje causa algum 

embaraço nesta parte, e aquele procedimento e violência motivou às Religiões 

que havia no Estado oporem-se às violências dos cativeiros injustos e outras, 

sobre que não faltaram escândalos entre eclesiásticos e seculares, de que 

coube à Companhia a maior parte, por haver sido a que mais instou sobre a 

liberdade daquele Gentio, senhor por natureza daquelas terras sem obrigação 

violenta de servidumbre (sic). 

     A estes escândalos se acudiu com algumas ordens, mas Sua Majestade 

que Santa Glória haja, Pai de Vossa Majestade, deu cabal providência com 

várias disposições sobre esta matéria da liberdade daquele gentio, o modo 

como se havia de tratar o que se reduzisse, como se havia de repartir o que 

fosse capaz aos moradores para os seus trabalhos, e que estipêndio havia de 
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vencer e outras providências, e já reconhecendo que não era esta gente para 

trabalhos violentos e fortes, e que para estes era necessária escravaria (sic) 

preta de África, mandou por conta de Sua Real Fazenda várias quantias por 

repetidas vezes por bastante tempo do seu Reinado, e ainda algum tempo do 

de Vossa Majestade continuou esta ordem, que se fazia por assento no 

Conselho Ultramarino da quantia e preço de cada um dela, que quem fazia a 

obrigação entregasse no Estado, de que logo recebia a metade da importância 

do ajuste, e com certidão da quantia e entrada no Estado, a outra metade e os 

entregados no Estado se vendiam a preços crescidos por conta da Fazenda 

Real, cujos produtos (que não é pequena importância porque as entradas 

destes negros foram muitas) lá param no Estado em depósitos, e bem poderá 

ser fosse providência o ficarem no Estado estas somas a fim da pia e católica 

determinação que Vossa Majestade poderá ordenar, que logo apontarei. 

     Esta narração que fiz das contendas que houve sobre a liberdade do gentio 

e a justa e cristã providência com que o dito Senhor Pai de Vossa Majestade as 

determinou, me motivou o ter notícia que as Câmaras daquele Estado (e o pior 

é com aprovação do Bispo, talvez induzido dos seus clérigos, e também com a 

do Governador passado) requeriam a Vossa Majestade, representando-lhe a 

muita necessidade que o Estado tinha de gente para os trabalhos das lavouras 

e outros mais, que se lhes desse licença para cada um à sua custa ir buscar 

aos sertões gentio, e tê-lo com a condição de livre para o seu serviço, porque 

assim se aumentaria o Estado e nele as rendas de Vossa Majestade, e este se 

reduziria à fé com que se lhe fazia um grande benefício, e em atenção do 

serviço de Vossa Majestade sobre as prejudiciais consequências a este 

Requerimento, tanto pelo que respeita ao aumento do Estado, como do 

embaraço que fará a redução daquele gentio à fé, que se não embaraçar, se 

poderá conseguir mediante a pia protecção de Vossa Majestade, o averiguar 

ser contra consciência a concessão do dito Requerimento, não me toca como 

secular que sou. 

     Enquanto ao Requerimento que bem pedirem a Vossa Majestade licença 

para cada qual ir aos sertões buscar gentio, e este pela despesa de o ir buscar 

e conduzir, posto que com o nome de livre, ficar-lhe obrigado aos seus serviços 

e trabalhos, de que se segue, que se os não quiserem fazer, os obrigarão com 

o castigo, e o mesmo será se qualquer buscar outro modo de vida ou for servir 

outro amo, e assim fica este procedimento, não sendo outro mais que um 
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completo cativeiro coberto somente com o nome de liberdade, procedimento 

totalmente encontrado com a Resolução Real que já determinou esta matéria, 

pelo injusto que era, e pelas más consequências que se seguiam destas 

entradas, porque além deste gentio ser para pouco trabalho enquanto não está 

habituado connosco, é muito apreensivo e desconfiado da liberdade, e todo 

fugirá, metendo-se pelos sertões de que são filhos, apartando-se de nós e do 

nosso trato como de coisa má. E enquanto a que se aumentará o Estado e os 

resultados do seu aumento havendo gente para os serviços e trabalhos, é sem 

dúvida ser este o próprio e único arbítrio, mas não por este meio que persuade 

o Requerimento de ir cada qual buscar esta gente aos sertões pelo que já fica 

apontado, e porque nada violento e escabroso como é este procedimento e ao 

natural deste gentio é permanente e seguro, e assim ficará não sendo este 

meio, por este modo em aumento do Estado, antes lhe poderá ser de prejuízo, 

fazendo apartar muito este gentio de nós, e que em ódio nosso se concilie com 

os Franceses de Cayena, e muito menos se poderá conseguir o benefício da 

redução deste gentio à fé por este modo, porque esta não se introduz com 

escândalos particularmente no natural deste gentio, e assim parece que por 

este meio não poder ter lugar o Requerimento das Câmaras daquele Estado. 

     Mas é sem dúvida, como fica apontado, que aquele grande Estado, que em 

todas as suas disposições pode ser uma inexplicável grandeza de Conquista, 

tem todos os géneros do Brasil, e poder-se-á ordenar que a sua quantidade 

seja antes prejudicial aos semelhantes géneros estrangeiros, que aos nossos 

dos géneros, e drogas da Índia tem muitos deles, e com indústria e aplicação 

poderá ter todos. As árvores de que se tira a casca do cravo, que é a mesma 

que dá o cravo da Índia, nenhuma dificuldade terá passá-las daqueles campos 

que as produzem aos cultivados. O cacau bravio que produzem os campos já 

há bom número nos cultivados. Muita é a árvore de canela, e onde há uma 

pode haver muitas. O gengibre por toda a parte nasce. Anil, os matos o 

produzem, é lavoura fácil e de pouco custo, e pode ali haver grandíssimas 

quantias, e o mesmo ainda de fábrica mais fácil, uma pequena árvore que dá 

uns frutos cheios de uma matéria vermelha que é para a tinta cor de fogo e cor 

de ouro é droga estimada para estas tintas, e chama-se achiote, ou na língua 

da terra, urucú. Salsaparrilha cria-se silvestre colhida em cezão é tão boa como 

a que o é. Algodão é sem conto, não fazem dele o proveito que podiam, nem 

do arroz que silvestremente se produz em tanta quantidade que podiam 

carregar frotas; ignoram limpá-lo do casulo com arte, que é bem fácil, e além 
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de outros muitos géneros que ainda a veneram e que a inteligência descobrirá 

aproveitamento, outros poderá fazer as indústrias que ali se criem como poderá 

ser a seda, que lhe não é contrário aquele clima, e persuado-me que em 

respeito daquelas muitas águas que também se criará. O café se semeou já ali 

e produziu, e próprio como o da Arábia, o qual se se colhesse em quantidades, 

o que não é dificultoso, faria muito dano ao Império Turco. 

     E é questão altercada (sic) se as terras que têm muitos géneros são as mais 

opulentas ou as que têm minas de prata e ouro, e os mais resolvem pelas dos 

muitos géneros fundados na experiência, mas entende-se pelas terras bem 

povoadas de gente aplicada e com indústria e não das despovoadas, ainda 

que, como fica dito, sejam com os requisitos que são os daquele Estado. E 

nesta inteligência, por repetidas vezes mandou o Senhor Rei D. Pedro alguma 

gente para aquele Estado, e por esta, naquelas partes, não fazer os trabalhos, 

que se lhe metessem os escravos pretos de que fica feita menção, e a redução 

dos gentios encarregou às Religiões do Estado com alguma pequena ajuda 

para a despesa, segundo a possibilidade do Estado naquele tempo. Suposto 

toda esta disposição, foi e é a própria para aquele grande estabelecimento, 

contudo não foi o que basta para tanta extensão de território que contém 

aquele grande Estado por sua grandeza e por suas grandes consequências, 

talvez por se não achar consignação para maior despesa ou que a Providência 

Divina reservasse esta grande obra para o mérito de Vossa Majestade a fim de 

por bela merecer e alcançar infinitas felicidades, cujo bem parecido exemplo é 

bem notório. 

    A gente que se mandou das Ilhas para a povoação do Estado, ainda que 

fosse de emprego de cultivar as terras e fosse bastante séria, naquelas partes 

inábil porque nenhuma branca se emprega nestes trabalhos, pois ordena 

somente fazerem-se e aplicá-los. E ainda quando não fosse com este defeito, 

para o fim de cultivarem as terras, e fosse toda a da povoação das Ilhas, e 

ainda também toda a deste Reino, não seria em muita parte o bastante para 

ocupar aquelas terras, nem tão pouco, ainda que fosse possível transportar de 

África tanta escravaria que bastasse para ocupar estas terras nem seria 

decoroso nem seguro, além da imensa despesa de transportador sem a 

conveniente utilidade, ou fosse gente branca ou de África. 

     É sem dúvida que esta grande obra de povoar este grande Estado, ainda 

que não dê tanta fama, como outras que este Reino tem empreendida, é 
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contudo uma das de primeira grandeza. Primeiramente, por haver de ser a pia 

grandeza do magnífico e real ânimo de Vossa Majestade quem a execute, e lhe 

dê estabelecimento, ser uma grande Conquista, donde não haja Soberano da 

terra que faça a obediência duvidosa, e ser preciso segurá-la por cautela da 

vizinhança do estabelecimento dos Franceses em Cayena, como fica 

apontado, ser este estabelecimento proporcionado meio de copiosamente 

acrescentar os géneros deste Reino para aumento do comércio e úteis 

consequências que resultam do seu aumento. 

     Mas, sobretudo, e de mais esclarecido emprego e católico ânimo de Vossa 

Majestade, a grande missão é de ordenar por meio dela a redução do 

inumerável Gentio daqueles dilatados sertões, e com esta gente povoar 

completamente aquele Estado, que é o meio mais do serviço de Deus, mais 

cómodo e mais natural para encher aqueles dilatados distritos de povoações, 

com que as façam dar e produzir frutos e géneros, e enfim é missão que por 

número de gente se iguale às grandezas da Ásia em que os gloriosos 

antecessores de Vossa Majestade se empenharam tanto, sendo aquelas de 

domínios e vassalos alheios, e esta de vassalos e domínio de Vossa 

Majestade, em que não se receará perturbação de tirania que a inquiete, e 

atrozmente, como tem padecido as da Ásia, ainda que algumas vezes postas 

em termos de se perderem de todo, como com algumas lastimosamente se tem 

experimentado. 

     Este gentio dos sertões deste Estado, excepto algum pouco que anda 

sempre vagando a que chamam de corso, e bem como ladrão do outro gentio, 

mas este que habita não é repugnante a reduzir-se, antes muito fácil, como 

seja por seu modo e pelos missionários da cor do hábito de que tem notícia, 

porque dos mais desconfiam, e acareiam-se (sic) verdadeiramente como 

crianças, pois por falta de doutrina não tem mais uso de razão que crianças, e 

ainda destas, das de menos uso de razão. São de naturais dóceis, sem 

soberba, nem ambição, porque o de que se contentam e apetecem é por 

apetite de crianças, mas são de boa índole para tomarem tudo o que lhe 

ensinam, particularmente obras de mãos, e com habilidade, e muito inclinados 

às carpintarias. A continuação do trabalho, pelo defeito da criação não aturam 

muito nele, mas este e outros defeitos da criação, a indústria e inteligência com 

que se governam lhes fará perceber, e assim fazerem-se proveitosos 

habitadores daqueles largos distritos. 
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     E porque já bastantemente tenho apontadas as grandes disposições que 

naturalmente concorrem neste Estado para poder ser a mais principal e mais 

proveitosa conquista deste Reino, e que só pelo meio da grandíssima obra da 

redução do gentio dele se poderá cabalmente povoar para que produza quanto, 

quase com certeza indubitável, inculcam as suas boas disposições, e que 

dependendo tudo da redução do Gentio, objecto principal da gloriosa e pia 

determinação de Vossa Majestade, porque maneira e governo se haverá de 

fazer esta redução, e estabelecer e governar os reduzidos, e dispor a povoação 

do Estado, a fim de se atender muito particularmente à conservação desta 

gente, por não acontecer o que no Estado já aconteceu, que muita desta gente 

se consumiu por lhe faltar quem a amparasse em não se lhe dar trato de livres, 

e que são próximos, a cujo dano acudiram várias ordens reais, mas pouco 

executadas, porque sempre há pretextos com que se cobrem as injustiças, 

cujos prejuízos não tem feito pequeno dano àquele Estado, e certamente ser-

lhe-á de grande benefício o atalharem-se, devendo considerar os mesmos 

moradores do Estado que em conservar os índios reduzidos conservam o 

coração do Estado, de que eles são o sangue, e que é necessária uma outra 

conservação para o corpo persistir e florescer, e assim o projecto para a 

grande obra da missão da redução daquele Gentio e povoar aquele Estado é o 

que se segue, que me parece ser o próprio e único para este fim. 

     As Missões daquele Estado só se fazem pelas Religiões dele, nem se 

podem fazer por outra maneira, por só elas terem operários instruídos para 

elas e com a necessária ciência de que elas necessitam e em que aquele 

gentio mais crê, que em nenhuma outra gente. Desconfiam totalmente de 

brancos em mostras de guerra, e assim, havendo de ser as Religiões os 

obreiros desta grande obra, as paragens em que cada um trabalha serem 

diversas e distantes, e a causa toda uma e com o mesmo fim necessária, e 

outros de consideração considerável que logo direi, que Vossa Majestade se 

servisse para boa disposição desta grande obra, tanto da missão como da 

povoação do Estado, mandar ordenar nele para este governo da missão e 

povoação uma Junta que a uma e outra coisa atenda, composta do Bispo, dos 

Prelados daquelas Religiões, do Governador do Estado e de um Director com 

voto na Junta, e informar-lhe o que for conveniente, e assim com a necessária 

suficiência, e que juntamente atenda às consignações que esta missão tiver, e 

que se façam as suas despesas com a clareza e desembaraço que convém, e 

segundo as ordens de Vossa Majestade, e que tudo seja por despachos da 
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Junta que ele faça executar, sendo juntamente Conservador dos Índios, em 

ordem a defendê-los, e ao que lhes for conveniente para a sua conservação, e 

aumento, e para este fim dar-lhes ordens para que se instruam e se imponham, 

não só do que toca a mantimento, mas a que tenham géneros de que se 

aproveitem, para com este incentivo se fazerem laboriosos, e para que os 

géneros do Estado cresçam para o comércio. 

     E sempre haverá de fugir em ordenar que em uma parte se trate de vários 

géneros, porque a nenhum atendem com singularidade nem em quantia nem 

em perfeição, segundo a qualidade e capacidade dos distritos se lhe deve 

ordenar aplicação. Os distritos são muitos, a todos pode alcançar a 

distribuição, e ainda é útil para que os distritos se comuniquem entre si com 

permutações, e suposto que este Director quanto obrar, sempre haverá de ser 

por ordens da Junta, lançadas no Livro das Despesas dos dias da Junta, 

porque com esta cautela se evitam inconvenientes que prejudicam a 

conservação dos índios, como são interesses próprios e respeitos e 

valimentos. Contudo, sempre é necessário que o Director seja de muita 

capacidade, muito previsto, e de muito zelo, e inteligência, porque da sua 

actividade e capacidade depende muito a conveniente povoação dos Índios 

reduzidos e o seu estabelecimento para a conservação delas e aumento do 

Estado, e se me reconhecerá revestido destes requisitos, teria por grande 

fortuna que Vossa Majestade me empregasse em tão grande serviço de Deus 

como este é. 

     A Junta, segundo forem acrescidas quantidades de gentio, se reduza, 

precisamente proverá de Regimento que ordene para os Principais, e mais que 

administram por ele, tratarem das aldeias que se irão ordenando nas paragens 

onde for mais conveniente. E para o bom fim de se lhe poder dar conveniente 

administração, será muito útil que os Distritos do Estado se repartam em 

Províncias, e cada Província em Comarcas, fazendo em cada Província uma 

povoação de moradores brancos para cabeça dela, e outra em cada Comarca 

para sua cabeça. As das Províncias bastará, por princípio, que se ordenem de 

trinta casais cada uma, as das Comarcas de dez casais, e ordenar estas 

povoações de gente nossa com suas aldeias de Índios repartidos a cada uma, 

é com o fim de que se dilatem as lavouras dos géneros por aquelas parte, e 

também para que estes Índios tenham comunicação e trato connosco, 

tomando-nos os nossos costumes e artes, e estimulando-os a isto, que os que 
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se singularizarem em obras ou trato que o mereça, se lhes dê privilégio de 

Portugueses, e ainda à aldeia inteira que o mereça, por serem os prémios e o 

castigo o que faz obrar bem e temer o mal. E estando esta redução adiantada 

será de grandíssimo proveito para esta gente venha de todo a tomar os nossos 

costumes, fazer seminários, onde se criem rapazes, e outros para raparigas, 

com suas fundações, que bem se lhes poderão ordenar. 

     Para governo dos Índios que já no Estado aldeados, também é preciso que 

a Junta lhes faça regra de governo, atendendo à conservação deles, e que se 

acuda aos moradores para os seus trabalhos e serviço, e a que também são 

muito precisos, para que bem cada aldeia dos que se reduzirem se avizinhem 

alguns para ensinar os que de novo se reduzirem, e assim enquanto a redução 

não crescer e se instruam, não poderá a Junta ordenar providência que 

satisfaça a todos, mas menos prejudicial será fazer-se com regra que não sem 

nenhuma, a fazer cada um o que quiser e puder. Em Índias de Espanha, nesta 

parte da repartição dos Índios para os serviços há uma lei que, em ordem à 

conservação dos índios, seja só a terça parte de cada aldeia obrigada que não 

vão fora das suas Províncias, para que se não façam vagabundos espalhados 

longe, e a obrigação do serviço de ano seja só de dez meses, para ainda 

poderem acudir às suas casas e que os casados se não apartem para 

diferentes terras, nem mulheres se distribuam aonde as não houver. 

     Ainda que a redução vá com muita prosperidade, acrescentando-se logo, 

sempre é preciso fornecer o Estado com escravaria de África, pois como já 

disse os Índios não são para os trabalhos que são estes. Juntamente divertir os 

Índios das aldeia, e tirá-los das suas lavouras, e de os irem admitindo a serem 

o número principal da povoação do Estado, e assim conservados para este fim, 

sem embargo de que em os reduzidos crescendo em multidão, muito por vários 

motivos (como se experimenta onde a gente é muita), servirão por jornais, e o 

fornecer o Estado de escravaria da Guiné, será fácil sem despesa da Fazenda 

de Vossa Majestade. E ainda, segurando e restabelecendo as Ilhas de Cabo 

Verde, que ao presente são couto de piratas, e não fazem já há muitos anos 

nenhum aproveitamento à Fazenda Real, e por este restabelecimento fazer 

reviver a não desprezável Conquista de Cachéu, e com os escravos deste 

produto fornecer o Estado do Maranhão, sem neste restabelecimento de ilhas, 

como digo, nem no do comércio de Cachéu, e reparo daquela conquista, fazer 

despesa alguma à Fazenda de Vossa Majestade servindo-se de aprovar esta 
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representação que por um papel que a continha a pus aos pés de Vossa 

Majestade por esta maneira se fornecerá o Estado de escravaria de Guiné e 

pelo progresso da redução de bastante número de gente de jornal para outros 

serviços daqueles moradores, e ficar assim aquele grande Estado replecto de 

povoações, cultivações, de muitas fazendas e lavouras para produzirem 

grandíssimas quantidades de vários géneros, o que posto em execução 

ninguém dirá que não é uma grandíssima obra do serviço de Deus pela 

redução daquela inumerável gentilidade, e do de Vossa Majestade em ordenar 

a maior conquista desta Coroa, como já disse, e toda completamente vassala 

de Vossa Majestade, como por todos os títulos seja obra grande a reservou a 

Divina Providência para se servir de Vossa Majestade em lha executar e 

merecer-lhe por este grande serviço infinitas felicidades e prémios inumeráveis 

afiançados com as suas divinas promessas, e como para se dispor e 

prosseguir a grande e grandemente meritória obra de redução daquele gentio, 

se necessita de considerável despesa, e haver no mesmo Estado parcelas da 

fazenda de Vossa Majestade, umas como esquecidas e outras sem 

arrecadação necessária, que poderá servir para esta despesa e piamente se 

pode crer fosse Providência Divina reservar ali estas quantias para que a 

Católica e Real Grandeza de Vossa Majestade lhe faça este tão grande 

serviço. 

     Uma destas parcelas, e não será de quantia desprezável, é o produto das 

várias quantias de escravos pretos que por conta da Fazenda Real se 

mandaram meter naquele Estado e vender aos moradores, de que já fiz 

menção, meteram-se, venderam-se e lá ficou parado este produto ou em poder 

dos compradores ou em depósitos; no Conselho do Ultramar consta quantos 

foram e se entregaram. Outra parcela são sobejos dos rendimentos reais do 

Estado que tem havido vários anos e também em alguns a negociação de 

alguns géneros que correram por conta da Fazenda Real, cujos abusos de 

arrecadação e descaminhos que nestas parcelas tem havido parece 

necessitam examinarem-se para arrecadação de dívidas e para se dar forma 

de melhor arrecadação, porque o rendimento real do Estado tem crescido e a 

despesa não: excepto de poucos anos a esta parte a do Bispo e Sé do Grão-

Pará. 

     Averiguadas estas, e quais são os devedores, é dificultoso cobrarem-se de 

modo que aproveite à Fazenda Real por serem os cabedais e riquezas 
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daqueles moradores terras e escravos, e os frutos que lhes Grangeia a sua 

indústria, o que reduzido à pagamento para aqui, tornasse em nada, e destruir 

os vassalos e, consequentemente, o Estado: sendo assim e esta cobrança 

contrária à piedade e paternal amparo com que Vossa Majestade quer antes 

conservar os vassalos, que destruí-los, e assim aplicando estas dívidas para 

rendimento da despesa desta grande obra, sem vexação dos moradores, 

acode aumentar-lhes o Estado e a eles e habilita a Missão para o grande fim 

da redução daquela imensidade de gentio, trazendo-o ao conhecimento de 

Deus, e ainda a Missão (mandando-o Vossa Majestade assim em ordem a 

cobrar com suavidade) poderá fazer que quem não puder pagar logo, enquanto 

não pagar, pague da quantia que dever cinco por cento em cada ano em frutos 

da terra, que lhe será suave, pois são os que lavram e estes são os de que 

mais necessita a redução. 

     Sem dúvida quanto maior consignação mandar agregar ao rendimento 

desta Missão a piedosa e liberal grandeza de Vossa Majestade para o serviço 

de Deus maior e mais copiosa será a redução do gentio, porque a dificuldade 

não é a redução, é a despesa o ir buscar, acareá-lo, conduzi-lo, vesti-lo, e 

sustentá-lo, enquanto não lavra mantimento, e dar-lhe ferramenta para o fazer, 

e sendo a consignação bastante, terá também a Missão um Patacho para 

mandar às Ilhas buscar casais para as povoações Cabeças das Províncias e 

Comarcas, e a este respeito de acrescentar esta consignação pode também 

servir um assento com título de Almoxarife,que ali no Estado se  contrata, que 

é como aqui o contrato de Mazagão, o qual pelos preços da terra fornecer os 

pagamentos das despesas do Estado, e este Almoxarifado o pode fazer a 

Missão  por administração para com o lucro que produz acrescentar a sua 

consignação, e também a cristã piedade da Câmara e daqueles moradores, 

vendo quanto é em utilidade do seu aumento e acrescentamento do seu 

comércio que esta redução cresça, e se povoem aqueles territórios , convirá 

com Missão em lhe contribuírem com alguns géneros estando dado para ajudar 

o acrescentamento da consignação da sua despesa. 

     E não é menos necessário para o bom efeito desta grande obra as 

disposições que ficam apontadas, e ainda a maior precisão que algumas que 

Vossa Majestade se digne servir-se, de mandar proibir absolutamente as 

entradas dos sertões nem ainda a buscar os géneros deles, e que todas estas 

entradas só se possa mandar fazer a Missão, e que no caso de se querer dar 
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guerra justa a algum gentio, e fazer-se entrada com este motivo, que se ouça a 

Missão para se ver se será prejudicial ao progresso da redução, porque 

geralmente todas estas entradas do sertão são de grandíssimos prejuízos não 

só para a redução mas também para o aumento do Estado. Para a redução 

porque fazem o dano que por qualquer maneira que podem tomar índios o 

fazem, e o pior é que quem lho havia atalhar lho consente, sobre que se dão 

juramentos falsos para cobrar semelhantes injustiças, mas tudo atropelam 

respeitos, valimentos, e interesses próprios, e estes danos já são antigos, a 

que os Senhores Reis quiseram acudir, mandando ordens da forma de se 

fazerem estas entradas, mas não foram remédio porque sempre se lhe 

buscaram inteligências torcidas para as não observarem, e assim 

escandalizado o gentio teme o mau trato para a redução. 

     Para o Estado no que respeita ao seu aumento e que pelos danos que neles 

se fazem ao gentio, se dificulta que se agregue ao Estado e o já agregado com 

estas entradas o rebentam, além de o divertirem de cultivação das fazendas e 

lavouras do Estado, e juntamente todos aqueles moradores, ainda que as não 

alcançam sempre, estão com esperanças nestas entradas e a este respeito 

não procuram fazer as fazendas, que fariam, se se desenganassem destas 

esperanças, maiormente experimentando que pela maior parte sempre estas 

entradas são por conta de poderosos, que também é motivo para agenciarem 

todo o lucro lícito ou ilícito, que é próprio do interesse fazer lícito tudo o que 

consegue, e sem dúvida todos estes danos se atalham, sendo só a Missão a 

que tenha a prerrogativa das entradas dos sertões, porque a Juntas da Missão, 

como se compõem de vários, não é tão fácil se vença de valimentos e menos 

obrarem injustamente no que não tem interesse próprio, e que se encontre com 

o serviço de Deus e com as ordens reais, e ainda que a consignação da 

Missão tenha nestes tratos que faça vir do sertão acrescentamento, sempre é 

em benefício do Estado e para seu aumento, porque quanto mais o Estado se 

acrescentar maior é o benefício comum de todos e ainda de cada um em 

particular. 

     E bem se poderá discorrer quanto útil será à Fazenda Real o povoar-se e 

encher-se de fazendas e lavouras aquele grande Estado, pois tendo ao 

presente tão poucas, ainda assim avulta (sem se considerar o que aqui produz 

nas Alfândegas)O a cento e quarenta mil cruzados, e é sem dúvida que cheio 

de povoações e lavouras e de tantos géneros como ali pode haver, se 
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aumentará com muito grande excesso o mesmo rendimento da Fazenda Real, 

e aqui os das Alfândegas, mas poder-se-á discorrer que esta grande obra 

poderá encontrar com tantas dificuldades que não possa ter efeito, com em 

todas que são grandes sempre se encontram, o que não obstante tem a 

experiência feita ver terem feliz efeito outras de maiores dificuldades, porque a 

diligência, e indústria revestida de inteligência, vence muito, maiormente que 

nesta grande obra justamente se há-de ter esperança certa na Divina 

assistência, pois é obra sua. Este princípio sim terá alguma dificuldade, 

respeito de provar os que se reduzirem, em ordem a que experimentem o trato 

de que se agradam, e assim facilitem melhor os que se lhe forem seguindo, 

porém isto sempre se haverá de regular pelo vulto da consignação para esta 

despesa, porque na redução do gentio não há nenhuma dificuldade como se 

faça pelos Missionários em que crêem que os não enganam. 

     A continuação da redução, suposto não seja mais custosa pelo que respeita 

ao acarear os que se forem reduzindo, e mantê-los, será mais custosa em que 

serás preciso impô-los em que fabriquem o seu mantimento, e que 

sucessivamente se vão admitindo também à que juntamente cultivem algum 

género apropriado à paragem para haverem de vender, porque assim se lhes 

fazem duas coisas, incliná-los a que apeteça terem, e que com este 

desembargo tomem amor às terras e aos nossos costumes, e estes géneros 

poderão ser dos vários do mesmo Estado, e outros agenciados de partes de 

clima semelhante ao Estado, e os eu necessitarem de fábricas para se 

aperfeiçoarem ordenando-lhes tudo por benefício do Estado dos brancos, e dos 

índios, e principalmente por serviço de Vossa Majestade, mas sempre 

reguladas estas disposições com o rendimento da consignação, sendo que não 

há dúvida que, prosseguindo as redução com  felicidade, como a ajudem e 

favoreçam, como as partes à qual se haja de acudir com provimentos, e 

fornecimentos do que necessitarem sejam muitas, a despesa há-de ser maior 

mas ao mesmo passo que pelo aumento do Estado crescer a despesa há-de 

crescer o rendimento real dele, e assim ter Vossa Majestade ali maiores 

sobejos, dos quais sendo Vossa Majestade servido, e vendo ser conveniente 

ao real serviço poderá mandar aplicar à consignação da Missão para o dito 

efeito a porção que lhe parecer, e muitas destas obras se poderão fazer por 

particulares ajudados pela consignação por empréstimos para se embolsar 

pelos rendimentos. 
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     Não retiro mais algumas circunstâncias de disposições desta grande obra 

pelo ter feito das principais, e estoutras as advertirão os prudentes e 

experimentados Ministros daquela Junta da Missão, e também porque se me 

não arguia ser esta representação muito extensa, mas confio se me não impute 

nela este defeito, esperando-se combine com a grandeza que se tem tratado, 

consistindo em se fazer que daquele grande Estado do Maranhão de 

larguíssima e quase imensa extensão de dilatada grandeza, que a respeito 

dela, a que a povoação tem, e os lucros que produz, vem a ser como nenhuma 

se possa por este meio ordenar se não a melhor conquista deste Reino por 

domínio independente e de ricos lucros, que seja igual à melhor só por si 

povoado com a imensa quantidade de gentio que se espalha por aqueles 

sertões, como já fica apontado, obra verdadeiramente só digna do glorioso 

nome de Vossa Majestade e juntamente compreender também esta grande 

obra o reparar-se a Comenda das Ilhas de Cabo Verde desertas as mais, e 

pouco menos as que ainda o não estão, sem darem nenhum proveito, e só 

úteis aos piratas que se vão refazer nelas, e além de se repararem 

restabelecer-lhe a fábrica que tinham dos panos de algodão próprios, e 

necessários para o Comércio da Guiné. 

     E assim mais por meio desta grande obra e pelo comércio que se 

edstabelecerá, ordenada ela, se restabelecerá o de Cachéu, conquista desta 

Coroa não desprezável, reduzida à quase não serem nenhuns os seus 

moradores, e do mesmo modo o seu comércio, dano que o Senhor Rei D. 

Pedro quis reparar e sobre que fez alguma despesa, mas não teve efeito feliz 

como o poderá ter agora por meio desta grande obra, e da felicidade dos 

vassalos debaixo da soberania de Vossa Majestade, e assim, ainda que esta 

grande representação pelas suas grandes consequências o não fosse tanto, o 

seria e maior que muitas ainda que bem ideadas por lhes faltar quase sempre 

consignações que lhes custeiem as despesas, e estatelas no mesmo Estado, 

sem embaraçar as que estão aplicadas à conservação dele, e assim não 

discorro outra dúvida que se oponha ao feliz efeito desta grande obra (e por ela 

ter Vossa Majestade a imortal glória de ordenar e dispor) mais que a oposição 

com que o Demónio a procurará embaraçar, por não perder o imenso número 

de almas que por ela Vossa Majestade lhe tirará de seu poder para Deus nosso 

Senhor, que certamente não permitirá que este inimigo prevaleça, dando a 

Vossa Majestade infinitas felicidades e um Reinado larguíssimo, sempre 

respeitado e temido de seus inimigos.(a) João de Moura  
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DOCUMENTO Nº 185 

S.d., s. l. (Lisboa, cerca de 1730-1735) – Excertos de uma Relação 

intitulada Breve notícia dos maravilhosos interesses do Estado do 

Maranhão, enviado ao Conselho Ultramarino visando a catequização dos 

índios, povoamento do sertão, e vários outros assuntos.  

I.H.G.B. –  Copiador contendo o projecto feito por João de Moura e enviado ao 

Conselho Ultramarino, e outros documentos, 1735-180784, Arq.1.1.9, Arm.1, 

Prat.1, Escaninho 18, Pastas 302/311 (cópia posterior), Maranhão, 481 fls. (as 

refªs transcritas vêm a fls. 35-52) 
85

. 

  

   Fls. 35-52: 

     Breve notícia dos maravilhosos interesses do Estado do Maranhão 

ponderados no seu descobrimento e vestidos em última ruína pelos meios 

propostos para a sua subsistência. 

      (…) 

     Cap. 4: Feito o descobrimento deste Estado, e conhecida a brutalidade e 

falta de religião e política de seus habitadores, cuidaram os nossos reis como 

são católicos e benévolos nos meios mais proporcionados para a redução 

desta gente. E, assentando, por melhor de lhe mandarem missionários de 

diversas religiões Observantes, e para que em tudo, e por tudo, os doutrinasse, 

não como católicos, mas como políticos, lhe anexaram ao espiritual das almas, 

o temporal da regência de suas pessoas e bens, para que assim fossem mais 

bem encaminhados, e postos no estado perfeito de cristãos e homens. 

Porém, como esta obra por santa e tanto do agrado de Deus, se opunha ao 

lucro que tiraram destas terras as infernais inteligências que as tinham por seu 

inviolável património, não podendo de todo impedi-la por ser nesta parte o seu 

poder limitado, julgo fizeram outro conciliábulo tal qual se refere houve no 

princípio das religiões austeras, e que dele resultou confundir-se com os dois 

poderes espiritual e temporal os missionários, de sorte que, logo de princípio 

começaram a errar os meios de se conseguirem os fins a que eram 

encaminhados, vindo deste erro a causarem outros maiores e notáveis pelas 

                                            
84

 Embora o Copiador tenha estas datas limites na capilha, a verdade é que o documento 

transcrito apresenta inequivocamente a data de 1730.  

85
 Esta longuíssima “Relação” tem 44 capítulos, e justificaria uma transcrição integral, com 

minuciosa anotação de conteúdos, mas optámos por seriar e transcrever tão-só as partes de 

maior interesse para o discurso do nosso trabalho de pesquisa. 
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suas consequências, com que não segurando a salvação própria, vieram agora 

a pôr muito duvidosa a alheia dos mais habitadores do Estado. Destes foi a 

primeira, a composição de uma desgraçada língua, ou para melhor dizer, gíria, 

a que se pôs o nome de geral, sem haver nações que a praticassem, mais que 

somente em alguns vocábulos com suas corrupções de uns e outros, sendo 

sem número os que a não entendiam, e que novamente nela foram 

industriados, podendo ser na portuguesa, que com o mesmo ou melhor 

trabalho aprendiam, fazendo-se nela inteligentes, não só para o comércio 

comum, mas para a lição dos livros com que podiam mudar de condição servil 

em que tiranicamente os perpetuaram com a introdução de tal língua, de que 

não tem tirado outro proveito até ao presente, mais que fazerem-se distintos 

dos do mato pela mudança dos vocábulos, ficando bárbaros como de antes, 

estando já domésticos, o que tem feito observar com tanto excesso, que tem 

chegado a fazer muitos castigos aos que quiseram aprender a língua 

portuguesa 86. 

     fls. 51-59: 

Notícia do que contém o Estado do Maranhão em comum e em particular, 

sucintamente dentro do seu distrito. 

     Cap. 1) Principia este no distrito do Rio Iguaraçu, que fica 2º- 44‟ ao Sul por 

onde se divide da Capitania do Pará (…) 87. 

O Bispado do Pará tem nove freguesias: duas na cidade, um na Vila de Caeté, 

outra na de Joanes, outra no Gurupá, e outra na nova povoação de S. José de 

Macapá, e outra nas Minas de S. Félix. Tem mais no Rio Moju, Guamá, Capim 

e Massarelos, ermidas, paróquias subordinadas à cidade. 

                                            
86

 Continua-se com a questão da língua geral (cap.6); No cap 7, “só assistirem brancos entre 

os índios”; no cap. 8, conservação de ritos e bailes nas aldeias; no cap. 9, “pouco adiantados 

na religião católica”; no cap.10, “pouco adiantados nas artes mecânicas, a situação da lavoura 

e da economia em geral, no cap.17, contra a Lei de 1680 que declarava livres os índios, sem 

excepção, cuja, sendo santa e justa para livrar a consciência de todos os que se embaraçavam 

com Tapuias, a fizeram tão dura e cruel na isenção destes e do seu serviço para com os 

moradores deste Estado, que deram causa a levantarem-se, seguindo-se daqui outros 

incómodos e castigos bem merecidos, porém causados por quem dispôs os primeiros danos”. 

No capítulo 18 discorre sobre a nova lei sobre liberdade de índios, chamados “de corda” e os 

efeitos que teve para os índios capturarem aos seus contrários, o que teria tido como efeito o 

aumento das guerras inter-tribais, ou seja foi uma lei com efeito perverso. 

87
 No documento descrevem-se de seguida os rios do Maranhão, o bispado e respectivas 

freguesias. 
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Cap. 3) E no Maranhão há quinze freguesias: uma na capitania do Cumã 

dentro da Vila de Santo António de Alcântara; sete na do Piahuí na Vila de 

Mocha, Guruqueia, Surubiú, Pari, Piracuara, Brejo dos Arnases e Peruauá; e 

sete na capitania do Maranhão que são: a mesma catedral em toda a ilha de 

Mearim e do Icatú, Parnaíba, Itapecurú, Aldeias Altas e Pastos Bons; e tem 

mais na capitania do Cumã, três ermidas paroquiais, anexas e subordinadas à 

freguesia, que são: S. Bento, S. José e Nossa Senhora da Água do Laje, com o 

que vem a ter todo o Estado vinte e quatro freguesias e nove ermidas 

paroquiais, fora duas mais que tem a cidade de Belém, que são a de Santo 

Cristo dos Soldados, e a de Nossa Senhora do Rosário, e outras particulares 

que estão por várias fazendas. 

     Cap. 4) Há nele quinze conventos de religiosos: quatro do Carmo, quatro 

das Mercês, três de Capuchos e quatro da Companhia. São dois no Bispado do 

Pará, um na cidade, outro na vila da Vigia, e na mesma forma dois da 

Companhia, e um das Mercês, que todos são senhores de muitas moradas de 

casas na cidade e fazendas pelo Guamá, Mojú e mais rios capazes, e estes 

últimos da maior parte do gado da Ilha de Joanes. 

    Dos Capuchos também são dois: Santo António e São José, que tem cada 

um suas duas fazendas, a que chamam doutrinas, com muita gente. 

    Cap. 5) No Bispado do Maranhão tem dois Conventos, os do Carmo, um na 

cidade da Ilha, outro na Vila de Santo António de Alcântara; e da mesma forma 

os da Companhia e Mercês, e estes tem mais outro no Rio Mearim; os de 

Santo António tem um na Ilha também com duas doutrinas, e todos os outros 

com muitas fazendas e gente de toda a qualidade. 

     Além destes, há seis hospícios, três dos Padres Capuchos no Bispado do 

Pará, na cidade de Caiá e no Gurupá, que tem cada um suas doutrinas como 

os mais, e três dos padres do Carmo – dois no Estado do Maranhão, um na 

Ilha e outro nas Aldeias Altas, que tem suas fazendas de terras e gados com 

bastantes forros e escravos, e outro no distrito do Pará, Rio Negro de onde dão 

providência as dependências dos missionários. 

     Além deste, há três residências da Companhia no Estado do Maranhão, 

uma na Ilha e duas no sertão da Tutóia e Aldeias Altas, a que vão agregando 

fazendas de cultura, gados e escravos com doações, e comprar como nos mais 

conventos. 
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     Tem mais estes mesmos três Seminários na cidade do Pará, outro na do 

Maranhão e outro no Rio Parnaíba, donde não ensinam senão por dinheiro e 

procurando ir agregando a cada um suas fazendas que podem adquirir. 

    Com o que, em suma, vem a haver em todo o Estado vinte e quatro casas 

de Regulares, fora as das fazendas, engenhos e missões que lhes estão 

entregues. 

     Cap.14) Em todas as capitanias do Estado há oitenta aldeias, duas no 

distrito de Piahuí de Aroazes e Paraquis, administradas pelo Ordinário, e oito 

administradas pelos Padres da Companhia, que são Guanarés e duas de 

Barbados, e duas de Caiacazes e Aranhis, uma de Tremembés, uma de 

Gamelas e outra de Tabajaras, chamada São José. 

Na Capitania de Cumã há cinco, três administradas por Padres da Companhia, 

São João, Maracú e Pinaré e uma por Padres do Carmo no Turiaçu e outra 

pelos das Mercês no Gurupá. 

     Cap.15) E no distrito do Pará se contam sessenta e três, de que pertencem 

às vilas dos donatários quatro; uma no Caeté, administrada por Padres da 

Companhia, uma no Camutá e duas na Ilha de Joanes, administradas por 

Padres Capuchos. E nas terras da administração real há cinquenta e nove, de 

que regem uma no sertão do Urubú os Padres das Mercês; e dezoito dos 

Padres da Companhia, que vêm a ser: Maracanã88, Cabu, Vigia, Mortigura89, 

Sumaúma, Araticú, Aricari 90, Aricará 91 ; e no Rio Xingú: Mucurupá, Piraviri 92, 

Aricará, e no Rio Tapajós: Tapajós 93, Iburari 94, Cumarú 95, Santo Inácio e São 

José; e no Rio Madeira: Abacaxis96 e Trocano 97. E nove pelos Padres 

Capuchos de Santo António, que são: Menino Jesus, São José, Anaiatiba 98, 

Bocas 99, Caviana 100, Urubucuara 101, Acarapi 102, Parú 103. 

                                            
88

 Elevada a Vila de Sintra. 
89

 Elevada a Vila do Conde. 
90

 Elevada a Vila de Sousel. 
91

 Elevada a Vila Portel. 
92

 Elevada a Vila de Pombal. 
93

 Elevada a Vila de Santarém. 
94

 Elevada a Vila de Alter do Chão. 
95

 Elevada a Vila Franca. 
96

 Também designada por Itacoatira, Elevada a Vila de 
97

 Elevada a Vila de Borba. 
98

 Elevada a Vila de Chaves. 
99

 Também designada por Araticu,  elevada a Vila de Oeiras. 
100

 Elevada a Vila de Vilarinho do Monte. 
101

 Elevada a Vila de Outeiro. 
102

 Elevada a Vila de Val de Fontes. 
103

 Elevada a Vila de Almeirim. 
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     E pelos Capuchos da Conceição seis, que são: Mangabeiras 104, Caiá 105, 

Conceição, Jari 106, Tuaré, Uramucu 107. 

     E aos Padres Capuchos de São José, nove, que são: Gurupá108 , Arapijó 

109, Caviana 110, Maturú 111, Jamundá 112, Pauxis 113, Curuá 114, Manema, 

Surubiú 115, Gurupatuba 116. 

E os Padres do Carmo nos Solimões ou Rio das Amazonas, e que são: Coari, 

Tefé 117 , Maneruá, Paraguari, Turucuatuba, São Paulo e São Pedro; e no Rio 

Negro, Jaú, Carajai, Aracari, Comarú, Marivá, São Caetano, Cabuquená, 

Bararuá, Dari. E fora disto, têm os Capuchos todos oito ou nove doutrinas 

como já se disse, em que têm muita gente como sua, porque somente dela se 

servem eles, e não consentem que se vão a outra parte, sem embargo de 

serem os mesmos que dizem: “ela é livre”. 

     E assim, vêm, em suma, a serem, as aldeias, governadas pelo Ordinário 

trinta; pelos Padres da Companhia vinte e seis; pelos Padres Capuchos com 

mais oito doutrinas; dois pelos Padres das Mercês e dezoito pelos do Carmo. 

Nenhuma desta gente, que se compreende em aldeias, doutrinas e fazendas 

dos Padres paga dízimos, por serem todas participantes dos privilégios ou 

abusos que eles inculcam para também os não pagarem (…). 

 

 

DOCUMENTO Nº 186 

1732, Setembro, 5, Pará – Vistoria ao hospício do Porto do Tição que 

requer licença para se tornar igreja pública. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 72. 

 

      Ex.mo Senhor, 

     Diz o Guardião do Convento de Santo António, que revendo ele suplicante o 

arquivo do sobredito convento, nele achara uma escritura feita em notas, no 

ano de 1729 na qual diz o Padre Frei Clemente de São José, Comissário dos 

                                            
104

 Elevada a Vila de Ponte de Pedras. 
105

 Elevada a Vila de Monsaraz. 
106

 Elevada a Vila de Fragoso. 
107

 Elevada a Vila de Arraiolos. 
108

 Também designada por Mariocahi. 
109

 Elevada a Vila de Carrazedo. 
110

 Elevada a Vila de Vilarinho do Monte. 
111

 Elevada a Vila de Porto de Moz. 
112

 Elevada a Vila de Faro. 
113

 Elevada a Vila de Pauxis. 
114

 Elevada a Vila de Arcozelo. 
115

 Elevada a Vila de Alenquer. 
116

 Elevada a Vila de Monte Alegre. 
117

 Elevada a Vila de Ega. 
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Religiosos da Conceição neste Estado, que visto achar-se já fundado o 

Hospício a que chamam do Porto do Tição, com ordem que tivera de Sua 

Majestade para a tal fundação e outro sim ter já alcançado licença do 

Ilustríssimo Senhor D. Frei Bartolomeu do Pilar, primeiro Bispo do Pará para 

fazer igreja pública, pedia ao antecessor dele, suplicante, que então era 

guardião actual do sobredito convento, lhe não pusesse impedimento a tal 

operação, porque ela, em nome de todos os seus religiosos, se obrigara a não 

questionar, nem fazer causa que servisse de dano, em tempo algum, ao 

sobredito convento com condição de que fazendo o contrário se demolir o 

sobredito hospício. E vendo o antecessor dele suplicante que o (…) dizia ter as 

condições que se requerem para um hospício ser convento, pois só o que lhe 

faltava era ter igreja, para cuja fundação dizia ter já licença de quem lha podia 

dar, conveio em tudo com o suplicante, o que não fizera se acaso soubera, não 

haver os tais requisitos. E como ele suplicante, sabe agora de ciência certa, 

que o suplicado não teve licença de (…) para fundar igreja nem teve também 

de (…) licença para fundar hospício, sem a qual se não podia fundar, e em cuja 

presença se devia fazer a composição acima, com outras mais condições que 

apontam os decretos apostólicos para haver de fundar semelhantes hospícios, 

a que os mesmos decretos dão o título de hospícios seculares, isto é, casas de 

seculares, que sirvam de agasalhar religiosos itinerantes ou de hospitais que 

sirvam de curar enfermos, aos quais concede só um oratório privado, onde se 

possa dizer missa, sem nestas casas de seculares poder haver coisa que 

toque à comunidade regular, para cujo efeito se lhe proíbe toda a casta de sino, 

e também género algum de instrumento que faça sinal para ajuntamento de 

comunidade, por cuja causa  roíbem também haver religioso algum, que 

nestes hospícios seculares tenha atitude de Prelado, Regente, Presidente ou 

Porteiro, pois somente quer que os religiosos que, itinerantes, neles se 

agasalharem, e os que aí se curarem, logrem os privilégios de frades extra 

claustra, os quais só devem ter sujeição ao prelado daquele convento que no 

tal distrito, se achar, ou da sua mesma Ordem, ou fora da sua Ordem por assim 

ordenarem as Constituições Apostólicas, e as constituições gerais de todos os 

religiosos, e porque ele suplicante sabe que o sobredito hospício está feito com 

toda a forma regular de convento, excepto igreja, pois nele se acham 

dormitórios, celas, varandas e oficinas, todas como são despensas, cozinha de 

profundis e refeitório com mesas e assentos para mais de doze frades, e com 

sino para se tocar a ele. Portanto pede a Vossa Ilustríssima seja servido 
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mandar fazer vistoria no sobredito hospício, e achando não estar feito, não só 

conforme as Constituições Apostólicas e decretos da sagrada congregação, 

mas também conforme a carta que Sua Majestade que Deus guarde foi servido 

mandar para a fundação do sobredito hospício, seja reduzido à forma de mero 

hospício secular, com todas as condições que se apontam nos decretos da 

Sagrada Congregação, com protesto do que não ordenando a Vossa 

Ilustríssima recorrer à Sé Apostólica. E  receberá mercê. 

 

     O Reverendo Escrivão da Câmara Episcopal passe por certidão o que lhe 

constou da vistoria que fizemos no hospício mencionado por ordem de sua 

Ilustríssima Majestade junto com o Reverendo Promotor. Belém, 4 de Outubro 

de 1732. 

(a) Roxo 

 

     Inocêncio da Silva, sacerdote do hábito de S. Pedro, Escrivão da Câmara 

Episcopal nesta cidade e Bispo de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. 

Certifico aos que esta certidão virem, que indo eu com o Reverendo Vigário 

Geral o Desembargador Lourenço Alvares Roxo, Promotor do Juízo, o Cónego 

Basílio de Almeida, por ordem se Sua Ilustríssima fazer vistoria na igreja, que 

fez ao Desembargador José Borges Valério, contígua ao hospício, se acha feito 

com todas as circunstâncias e forma regular do convento, porque tem 

dormitórios, celas, varandas e oficinas todas como são, de profundis, 

despensas e refeitório de doze frades, e sino para tocar a ele. E outro sim tem 

prelado e porteiro na forma dos mais conventos o que tudo passa na verdade, 

pelo vermos, examinarmos o dito hospício, e por me ser mandada passar a 

presente a passei de minha letra e sinal nesta cidade do Grão-Pará em 5 e 

Outubro de 1732. 

(a)    Inocêncio da Silva 

 

     Eu, Basílio de Almeida Morais, Cónego da Santa Sé desta cidade do Pará e 

Promotor do Bispado, certifico que tudo o que diz o Reverendo Escrivão da 

 âmara em sua certidão acima é verdade em fé do que passei a presente. 

Belém do Pará 5 de Outubro de 1732. 

(a) Basílio de Almeida Morais 
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DOCUMENTO Nº 187 

1732, Outubro, 5, Belém do Pará – Traslado do processo da Câmara 

Episcopal sobre a fundação da igreja contígua ao Hospício de São 

Boaventura da Província da Conceição da Beira e Minho na cidade de 

Belém do Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, nº 1. 

 

      Ilustríssimo Senhor 

     Diz o Guardião do Convento de Santo António desta cidade de Santa Maria 

de Belém do Grão-Pará, que a ele suplicante lhe é preciso para certo 

requerimento e bem de justiça do seu convento um traslado de tudo o que se 

obrou àcerca da nova erecção e bênção de uma igreja sujeita à jurisdição 

ordinária de Vossa Ilustríssima, fundada pelo Desembargador José Borges 

Valério, contígua e paredes meias ao Hospício dos religiosos da Conceição, a 

quem chamam o Porto de Tição, e porque o sobredito processo se acha na 

Câmara Episcopal de Vossa Ilustríssima, e dela não pode sair traslado algum 

sem que Vossa Ilustríssima conceda licença para isso. Portanto, pede a Vossa 

Ilustríssima seja servido ordenar por seu despacho que o escrivão da Câmara 

passe traslado do que constar em forma que faça fé. 

     E Roga Mercê 

     Traslado do que se pede 

     Ilustríssimo e Ex.mo Senhor 

     [à margem:  Petição] 

     Diz o Desembargador José Borges Valério, morador nesta cidade, que pela  

devoção que o suplicante e sua mulher D. Ângela da Silva têm ao glorioso 

Padre São Francisco doaram aos seus religiosos da Província da Conceição 

neste Estado umas sessenta braças de terra, digo chãos em quadra, sitos no 

Porto do Tição desta mesma cidade, e hoje denominado de São Boaventura, 

por no mesmo sítio haverem fundado um Hospício e Recolhimento para os 

ditos religiosos, precedendo à tal fundação faculdade régia, e porque a 

devoção dos mesmos suplicantes se estende a fazerem uma ermida ou 

igrejinha com o dito título e dedicação, aproveitando-se de uma parede para 

parte dela das do mesmo Hospício e recolhimento em forma que se evitam 

maiores gastos, e fica ao cuidado dos sobreditos religiosos tratarem a sua 

limpeza, e dizerem missa os fiéis, o que se não pode conseguir sem expressa 

licença de Vossa Ilustríssima Reverendíssima. 
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     Portanto,pede a Vossa Ilustríssima Reverendíssima que em atenção da 

devoção dos suplicantes se digne de lhes facultar a licença que imploram. 

     E Roga Mercê.  

     [à margem: Licença] 

     Concedemos licença na forma que pede o suplicante salvis semper juribusd 

parrochialibus et Episcopalibus, e como temos notícia da capacidade do sítio 

não é necessário proceder exame, mas acabada ela mandamos na forma que 

ordenam, as Constituições da Baía, porque nos governamos, se não diga nela 

missa sem primeiro a mandarmos visitar e benzer, e primeiro que concedamos 

a dita licença é necessário que o suplicante faça escritura para o reparo e o 

mais necessário para a dita Capela, e para constar desta nossa licença em 

forma curial mandamos se passe provisão no termo do estilo. 

     Santa Maria de Belém do Grão-Pará, dezoito de Janeiro de mil setecentos e 

trinta e um. 

(a) Bartolomeu Bispo 

 

     Como quer que o Desembargador José Borges Valério nos fez petição o 

ano passado de mil setecentos e trinta e um em que nos apresentou que ele e 

sua mulher D. Ângela da Silva pela devoção que tinham ao glorioso Padre São 

Francisco desejavam fazer uma ermida ou igrejinha dedicada a São 

Boaventura junto ao Hospício ou Recolhimento que os religiosos capuchos da 

Província da Conceição tinham feito, precedendo faculdade régia para a tal 

fundação no lugar desta cidade chamado do Tição, querendo aproveitar-se de 

uma parede do dito Hospício, ou Recolhimento, para se evitarem maiores 

gastos, e que ficava ao cuidado dos sobreditos religiosos tratarem da sua 

limpeza, e como não podia erigir a dita capela ou igrejinha sem preceder a 

nossa licença, portanto no-la pedia. E diferindo nós a dita súplica dita, com 

condição também que se não poderia nela celebrar sem que primeiro ele 

suplicante fizesse património para o reparo, e o mais necessário para a dita 

Capela, e sem que primeiro a mandássemos visitar e benzer, como tudo 

ordenam as Constituições da Baía, por que nos governamos, cuja petição e 

despacho mandamos registar na nossa Câmara Eclesiástica para todo o tempo 

constar da forma em que concedemos a dita licença, e porque de presente nos 

chegou a notícia, a dita Capela não só excedia na grandeza a uma igrejinha, 

mas que também não só estava contígua ao dito Hospício ou Recolhimento, 

mas também continua e nele incorporada por respeito das portas que nele se 
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abriram, ficando nos ditos termos o dito Hospício ou Recolhimento com uma 

igreja pública com porta principal para a rua, que é contra a ordem e natureza 

de um mero e simples Hospício secular, que é a formalidade com que Sua 

Majestade colstuma conceder a licença para o Hospício, e também a Santa Sé 

Apostólica, e os ordinários, portanto para melhor nos certificarmos e fazermos 

dar nesta matéria execução aos Decretos Apostólicos, e podermos obrar 

segundo a nossa jurisdição ordinária, e não se nos arguir que com a nossa 

licença e permissão encontramos as determinações e decretos reais, 

ordenamos ao nosso Reverendo Vigário que junto com o escrivão da Câmara 

Eclesiástica e o nosso promotor vá à dita Capela e faça vistoria da forma em 

que está fabricada a dita Capela em ordem à continuação com o dito Hospício 

ou Recolhimento, e de tudo faça auto. Cidade de Santa Maria de Belém do 

Grão-Pará, quatro de Março de 1732. 

(a) Bartolomeu Bispo do Grão-Pará 

 

      Auto de Vistoria 

     Auto de Vistoria que fez o Reverendo Vigário Geral do Bispado na igreja 

que fundou José Borges Valério junto ao Hospício de Religiosos Capuchos da 

Província da Conceição no lugar que chamam Porto do Tição, nesta cidade. 

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e trinta e 

dois, aos cinco dias do mês de Março do dito ano, nesta cidade de santa Maria 

do Grão-Pará, no lugar e sítio que chamam Porto do Tição, distrito desta 

cidade, aí em cumprimento da ordem do Ilustríssimo Senhor Bispo D. Frei 

Bartolomeu do Pilar, em que ordenava ao Reverendo Vigário geral o 

Desembargador Lourenço Álvares Roxo fizesse vistoria na igreja que fundou 

com licença de Sua Ilustríssima o Doutor José Borges Valério junto ao Hospício 

dos religiosos capuchos da Província da Conceição no lugar acima declarado. 

Fez o dito Reverendo geral vistoria em presença do Reverendo Promotor, o 

Cónego Basílio de Almeida Morais, e de mim escrivão abaixo assinado, em que 

achou estar a dita igreja continuada e incorporada com o dito Hospício por 

razão das portas que se abriram do dito Hospício para a mesma igreja, a saber, 

na parede de uma sala do dito Hospício que servia de testada ao mesmo 

Hospício, de que se aproveitou o dito Desembargador José Borges para a 

parede da dita igreja. Acham-se abertas duas portas, a saber, uma por onde do 

dito Hospício e sala se entra para o coro da dita igreja, e outra por onde do 

mesmo Hospício se entra para o púlpito, e na outra parede que serve de 



 696 

comprimento do dito Hospício e sala, está aberta outra portapor onde da 

sobredita sala se sai para uma varanda que vai cercandol toda a igreja em 

redondo, até chegar ao frontispício da igreja, e na dita varanda que vai 

cercando a igreja pela parte da Epístola se vêem abertas duas portas com 

gelosias na parede da igreja, e outras para a capela-mor, que fazem quatro 

portas abertas por onde corre a varanda, a saber, uma para a caçpela-mor, 

outra para o corpo da igreja, e outra para o coro, ficando todas 

correspondentes umas com as outras, assim do da varanda como do hospício. 

E a dita varanda não tem mais estrada ou saída que a do dito Hospício, e na 

dita igreja, a qual consta de capela-mor e dois altares colaterais nos lados do 

arco da parte de fora. Acham-se duas portas abertas dentro da capela-mor, 

uma da parte do Evangelho e outra da parte da Epístola, a qual fica da banda 

do dito Hospício, e a porta principal que se fecha por dentro com seu ferrolho. 

E dentro da dita igreja se achava um sino para servir no ministério da dita 

igreja. E de como o dito Reverendo Vigário Geral fez a vistoria na forma 

referida, em virtude da referida ordem de Sua Ilustríssima, que eu dito escrivão 

porei por fé, e a que me reporto sendo necessário. 

     De tudo mandou fazer este auto, em que assinou o Reverendo Promotor e 

eu Inocêncio da Silva, escrivão, que também assinei e escrevi. Lourenço 

Alvares Roxo, Basílio de Almeida Morais, Inocêncio da Silva. 

 

Petição do Promotor 

     Ilustríssimo Senhor,  

     Como seja coisa pia e louvável edificarem-se capelas em honra e louvor de 

Deus e de seus Santos, e fazendo petição a Vossa Ilustríssima o 

Desembargador José Borges Valério, na qual lhe representou que ele e sua 

mulher D. Ângela da Silva pela devoção que tinham ao glorioso Padre São 

Francisco queriam edificar uma Capela de São Boaventura, seu filho, no lugar 

chamado Porto do Tição, onde os Religiosos Capuchos da Província da 

Conceição haviam feito um  Hospício ou Recolhimento, para o qual tinha 

precedido faculdade régia, querendo aproveitar-se de uma parede do dito 

Hospício para evitar maiores gastos, foi Vossa Ilustríssima servido conceder-

lhe a dita licença ressalvando os Direitos Episcopais por ser muito conforme ao 

Direito (cit. latim),, em que se expressam os direitos episcopais, entre os aquais 

é a visita in verbis por ser a dita capela fundada na sua Diocese, como se 

exprime e declara no mesmo capítulo, o qual direito não podia Vossa 
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Ilustríssima abdicar de si, (cit. latim), onde numerando os direitos episcopais diz 

(cit. latim),sobre o capítulo citado n. 11 usq. Ad 38, e ressalvando também os 

direitos paroquiais, cuja cláusula e ressalva se deve sempre nas licenças para 

se erigirem novas capelas, porque se não pode prejudicar ao Direito Paroquial, 

como manda observar a Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares nas 

licenças que concede para erecção de capelas como se vê in Una Januens 5 

de Setembro de 1692  em favor de Ana Adurna, mulher nobre;  em 12 de 

Março de 1693 em favor de Domingos Canucci; a favor de Bartolomeu Acúrsio 

em 10 de Maio de 1687; a favor de Maria Barata em 16 de Janeiro de 1694; as 

quais decisões se refere Monacell loco citatio a n. 9 ad n. 14, donde se mostra 

que as ditas cláusulas salvis juribus Paroquialibus et Episcopalibus que Vossa 

Ilustríssima pôs na dita faculdade são justas e conforme a Direito, por cuja 

razão as deve Vossa Ilustríssima fazer observar, e não ceder delas, como tão 

bem faz justa a cláusula posta na dita faculdade de que o dito Desembargador 

José Borges fizesse património ou dote para a dita Capela, primeiro que se 

benzesse, e nela se dissesse missa, conforme o Capítulo (cit. latim), em que 

declara o Pontífice que o fundador deve dotá-la, e a glosa ao mesmo Cap. Diz 

(cit. latim),  o qual texto ,assinando-lhe dote competente, e fazendo-se escritura 

de doação. 

      E porque chegou a notícia de Vossa Ilustríssima que a dita Capela estava 

já feita, e não só estava contígua e paredes meias com o Hospício ou casa de 

Recolhimento acima dita, na forma que Vossa Ilustríssima concedeu ao 

fundador, permitindo-lhe que se aproveitasse de uma parede do Hospício para 

evitar maiores gastos, mas que também estava contínua e continuada com o 

dito Recolhimento por causa das portas que se abriram na parede de que se 

aproveitou o fundador da Capela. Foi Vossa Ilustríssima servido de ordenar Ao 

Reverendo Desembargador Vigário Geral que junto comigo, como Promotor, e 

com o Escrivão da Câmara, fosse à dita igreja fazer vistoria da dita capela, e 

achamos estar a dita Capela continuada com o dito Hospício, porque na sala 

deste se abriram na parede que lhe servia de testada e serve juntamente de 

parede da igreja duas portas, por uma das quais se entra no coro da dita 

Capela, e pela outra para o púlpito, que se fez da parte da Epístola, e por outra 

porta do dito Recolhimento se entra para uma varanda que corre pelo 

comprimento da capela da mesma banda da Epístola, na qual estão abertas 

três janelas com rótulas (?), uma que olha para o corpo da igreja, e duas para a 

capela-mor, e a dita varanda vai continuando por detrás da dita capela-mor e 
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voltando continua pela parte do Evangelho até ao frontispício da dita igreja, e 

desta parte tem em correspondência das que ficam, digo, têm correspondência 

uma porta para o coro e outra para o púlpito, e três janelas com rótulas em 

correspondência das que ficam de outra parte acima ditas. E desta sorte fica 

pela parte superior toda a igreja metida, e incorporada no dito Recolhimento, 

servindo-lhe como de muro a dita varanda, e na igreja em baixo da capela-mor 

da parte da Epístola está aberta uma porta para servir de serventia para o dito 

Recolhimento, assim por baixo da varanda como pela cerca que se há-de fazer 

da dita parte, e em correspondência da dita porta está outra por onde se entra 

para uma sacristia, a qual não tem outra saída para fora, e a porta principal se 

fecha só por dentro; por cuja razão se dá entrada ao povo ad libitum dos 

assistentes do dito Recolhimento, e fechada ela, a saída que tem a igreja é só 

para o Hospício, e a entrada para ela é pelo mesmo Hospício ou Casa de 

Recolhimento, com que fica incorporada. E continuada a dita igreja na forma 

em que estão as dos Conventos, e ainda mais aque algumas igrejas regulares, 

o que tudo como claramente se vê é contra a ordem de Sua Majestade,porque 

foi servido concedê-lo aos sobreditos (cit. latim),, e a mesma Congregação em 

11 de Setembro de 1615. 

     E tendo os mesmos Religiosos Reformados de São Francisco um Hospício, 

junto a ele uma Capela sem porta para a rua, não lhe permitindo o Arcebispo 

de Florença por virtude do Decreto do Sagrado Concílio de observandis et 

evitandis que nela  dissessem missa, e recorrendo à sagrada Congregação  

dos Bispos e Regulares, que poderia nela dizer missa, contando que na dita 

Capela houvesse porta pública para a rua, mas que não haviam de ter janelas, 

ou portas, por onde do dito Hospício se olhasse para a dita Capela, e não 

prejudicassem os direitos paroquiais.  

     E se conforme o sobredito decreto não pode a Capela, ainda que sendo dos 

ditos religiosos que assistem no dito Hospício ter janelas para a dita Capela, 

como pode ter portas por onde se continue a Capela para o dito Hospício, 

donde se vê que quer a Sagrada Congregação, que nas ditas Capelas, no caso 

que as haja, sejam da mesma forma, e natura que fazem os seculares com 

licença do Ordinário junto às suas casas, nas quais capelas não quer que haja 

janelas, por onde das ditas casas se possa olhar para a igreja, como consta do 

decreto acima a favor do Senador André de Almeida, o que tudo 

expressamente diz na sua Praxe Eclesiástica o doutíssimo Monacell, tomo 1, 

tít. 6, formul. 10, n. 17, ibi (cit. latim), o que só é concedido aos Bispos. 
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     (…) E assim deve Vossa Ilustríssima ser servido ordenar ao 

Desembargador  José Borges Valério, a quem concedeu faculdade de erigir a 

dita Capela, fez-se logo de pedra e cal a porta do coro, por onde se continua 

mutuamente e se serve a dita Capela, e a porta do púlpito da parte da Epístola, 

pela qual se entra só pelo dito Hospício. Que se feche também a varanda da 

parte do Evangelho, para por ela não tenha o Hospício acesso para as janelas 

que estão para a igreja e capela-mor, nem prospecto para ela, e pela mesma 

razão se feche a porta que abriu na capela-mor na parte da Epístola, com pena 

de excomunhão.  

    Remetida ao nosso Vigário Geral, Pará, (  ) de Março de 1732.  Bartolomeu 

Bispo.  

  

     Carta de Notificação. 

     Pela notícia que Sua Ilustríssima teve de que a Capela que Vossa Mercê 

fundou com licença sua junto ao Hospício dos Padres Capuchos da Província 

da Conceição não só estava contígua, ou paredes meias com o dito Hospício, 

na forma em que concedeu a Vossa Mercê a licença para se aproveitar de uma 

parede do mesmo Hospício com fundamento de que o pretendia fazer assim 

para evitar maiores gastos, mas que também estava e ficava a dita Capela, ou 

para melhor dizer igreja, pela grandeza com que Vossa Excelência a fez - não 

obstante pedir licença para uma igrejinha continuada com o dito Hospício - por 

razão das portas que nas ditas paredes abriu, por onde no dito Hospício se dá 

entrada e continuação para o corpo da dita igreja, e um púlpito de cá, e 

outrossim está clausurada a dita igreja com uma varanda em todo o circuito 

dela, para a qual se entra, e da aqual se sai por outra porta aque se abriu em 

uma parede do dito Hospício ficando desta sorte toda a igreja nela incorporada, 

e outrossim estarem abertas nas paredes da igreja janelas para as quais se vai 

pela dita porta do Hospício, e por ser tudo contra os decretos apostólicos, e 

destruir o modo com que está fabricada a igreja e a continuação que tem para 

o dito Hospício, passando pelas ditas razões a ser Convento, como declaram 

os decretos pontifícios, e ser contra a ordem e faculdade que Sua Majestade 

deu para fundar o dito Hospício ou Recolhimento, ou para melhor dizer casa 

para nela assistir os ditos religiosos no tempo dos navios obrigado Sua 

Ilustríssima da dita notícia me ordenou por ordem sua passada in scriptis fosse 

junto com o escrivão da Câmara Eclesiástica e o Reverendo Promotor à dita 

Capela fazer vistoria na forma em que está fabricada, de que se fez auto para 
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constar veridicamente tudo, à vista do qual requereu o Reverendo Promotor  a 

Sua Ilustríssima mandasse notificar a Vossa Mercê com pena de excomunhão 

para que dentro do termo de dois dias mandasse tapar as portas e janelas que 

nela se abriram, exceptuando a porta principal da dita igreja, por onde há-de 

entrar o povo, e as duas da capela-mor que podem servir de sacristias, 

contando que a sacristia que se fizer da parte da Epístola não possa ter porta 

para parte do dito Hospício, para quer a nenhum tempo, havendo os ditos 

religiosos de fazer cerca ou muro, lhe fique a dita porta da parte de dentro dele, 

e no caso que a terra que fica para a parte da dita sacristia ou casa que de 

presente fizer pela parte do Evangelho, seja dos religiosos, se não possa 

também nela fazer porta. Em cujos termos ficará só a porta principal servindo 

de entrada e saída para o povo, e as mais pessoas que forem à dita Capela, e 

outrossim que mandasse tapar de pedra e cal a varanda naquela parte da 

Epístola por onde se comunica e continua com o dito Hospício pela porta acima 

dita de sorte que para a dita varanda não possa o dito Hospício ou casa ter 

entrada, nem servir-se das janelas que caem para a igreja por ser contra a 

determinação e proibição da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares 

que proíbe as ditas janelas em capelas feitas junto a alguma casa, pois como 

tal deve representar o dito Hospício, e finalmente que nenhuma continuação 

tenha a igreja por qualquer modo que seja com o dito Hospício ou casa ficando 

totalmente privada dela a dita casa ou Hospício, e outrossim requereu mais o 

dito Promotor fosse Vossa Mercê também notificado para fazer património ou 

dote à dita Capela, por ser assim conforme a direito, e as Constituições porque 

se rege e governa este Bispado, e que debaixo da mesma pena se devia 

proibir Vossa Mercê que não consinta que na dita igreja ou capela se celebre 

por pessoas seculares ou religiosas sem que primeiro se cumpra o seu 

requerimento, que para maior firmeza vai se interditasse desde logo a dita 

Capela para se não poder celebrar nem ainda sacerdotes regulares cujo 

requerimento foi Sua Ilustríssima servido remeter-me, para que mandasse dar 

a execução e procedesse conforme o direito e constituições apostólicas, e a 

atenção devida à ordem e decreto de Sua Majestade pelo que pela presente 

notifico Vossa Mercê para que dentro em dois dias com pena de excomunhão 

ipso facto incurrenda reservada a Sua Ilustríssima e de duzentos mil rs 

aplicados para a igreja paroquial, e faça dar cumprimento ao que acima requer 

o Reverendo Promotor, e não o fazendo assim procederei conforme for justiça, 

desde logo hei por interditada a dita Capela para nela se não celebrar sem 
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ordem especial de Sua Ilustríssima. Deus guarde a Vossa Mercê, meu amigo, 

servo de Vossa Mercê. 

(a) Lourenço Álvares Roxo 

     Reverendíssimo Senhor fico prontíssimo na obediência devida às ordens de 

Sua Ilustríssima Reverendíssima, e a menor insinuação bastava para assim o 

satisfazer maiormente quando se encaminharam à observância dos Decretos 

Pontifícios, e me resulta a utilidade de ver completos os meus desejos na 

dedicação da Igreja, ou Ermida de São Boaventura, fico certo para que no 

termo que se me encaminha mandar fechar todas as portas e janelas que 

possam ter correspondência com as casas, que fiz aos Relegiosos da 

Conceição para seu recolhimento, e se necessário é, também assinar termo de 

nunca mais se abrirem por mim, ou por outrem, outrossim oferecereis no 

mesmo termo e escritura de património para a mesma igreja, nesta forma não 

só me dou por notificado, mas certifico a Vossa Mercê da minha obediência, e 

também o será mandando-me sem que o sirva, guarde Deus a pessoa de 

Vossa Mercê, Belém do Pará, oito de Março de 1732. 

(a) Reverendo Senho Lourenço Alves Roxo de Vossa Mercê seu afectuoso 

venerador e fiel criado Doutor José Borges Valério. 

 

(à margem): Petição do Guardião de Santo António 

     Diz o Guardião do Convento de Santo António que ele, suplicante, sabe por 

escrito público de notas cuja certidão aparecerá sendo necessário, que o Padre 

Frei Clemente de São José, Comissário Provincial dos Religiosos da 

Conceição neste Estado, alcançaranm licença de Vossa Ilustríssima para 

fundar igreja e seu Hospício chamado Porto do Tição, para cuja bênção agora 

novamente tem ele, suplicante, notícia, se pede licença a Vossa Ilustríssuima, 

e porque Igreja em um Hospício, que tem só forma de Hospício, dá forma de 

Convento ao tal Hospício, razão porque os senhores Bispos  não devem nem 

podem dar licença para se fazer igreja nos tais Hospícios sem serem ouvidos 

os Prelados dos Conventos que se acharem dentro de duas léguas do distrito 

em que se querem fundar os tais Hospícios com igreja, por assim o ordenarem 

as Constituições Apostólicas. Portanto, pede a Vossa Ilustríssima que seja 

servido, não só não dar a licença que se pede para benzer a sobredita igreja, 

mas ainda desistir do primeiro Despacho que deu Vossa Ilustríssima para a 

fundação da tal igreja, por não ser ouvido ele, suplicante, nem seu antecessor, 
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com protesto de que não ordenando assim usar ele, suplicante do Direito, que 

tem de recorrer à Santa Sé Apostólica, e roga mercê. 

 

     [à margem: Despacho. Mostra o suplicante como demos licença ao 

suplicado para fundar igreja. Pará, 7 de Março de 1732. Bartolomeu Bispo] 

     [Traslado da escritura em que se mostra o direito da petição]. 

     Escritura de composição que fazem entre si os Religiosos das duas 

Províncias de Santo António e Conceição com assistência dos seus Síndicos, 

etc.  

     Saibam quantos este público instrumento de escritura de composição virem 

que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e 

trinta e um, aos dezoito dias do mês de Fevereiro do dito ano, nesta Cidade de 

Santa Maria de Belém do Grão-Pará, em o Convento de Santo António, 

donmde eu tabelião ao diante nomeado fui, e sendo aí presente o Mestre 

Reverendo Padre Comissário da Província da Conceição Frei Clemente de São 

José e o muito Reverendo Padre Guardião do Convento sobredito de Santo 

António, o Padre Frei André do Rosário, e mais religiosos e síndicos abaixo 

assnados, em, presença das testemunhas também abaixo assinadas por eles 

me foi pedida esta escritura de composição, que entre uns e outros faziam 

uniformemente, e é do teor seguinte: 

     Nós, os Síndicos da Província de Santo António e da Província da 

Conceição (…) entre si se amam, não só neste Estado do Maranhão mas 

também no Reino de Portugal, fazemos saber a todos os que a presente 

escritura virem, em como tendo com Autoridade Apostólica a Real Província de 

Santo António fundado Conventos e Missões neste Estado desde o seu 

princípio, e dividindo-se dela a Província da Conceição, ficou sem Convento 

nesta Cidade do Pará, por cujo respeito alcançou ordem de Sua Majestade no 

ano de mil setecentos e trinta para na dita Cidade fundar um Hospício, em que 

pudessem recolher-se os religiosos assistentes nas Missões desta Capitania 

do Pará no tempo que lhes fosse necessário curarem-se de algumas 

enfermidades ou receberem as coisas que do Reino lhes vêm em navios, ou 

para melhor provisão de outras, algumas necessidades, como também 

alcançou licença do Ilustríssimo Bispo da dita Cidade do Pará D. Frei 

Bartolomeu do Pilar para erigir nova igreja no mesmo Hospício, e sendo que os 

religiosos da Província da Conceição não podiam fundar igreja e erigir 

Hospício, em que mendicassem os tiatim (sic) nesta cidade e seu termo, pelo 
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prejuízo que dali resultaria aos religiosos da Província de Santo António, que já 

têm fundado na forma sobredita, requereu o Síndico da Província de Santo 

António que no tal distrito se não fundasse convento, ao que se assentiu de 

consentimento de ambas as partes, querendo porém os religiosos de Nossa 

Senhora da Conceição lançar a primeira pedra para a nova igreja que 

pretendem fundar no sítio chamado Porto do Tição, junto às casas que de novo 

já fizeram, e agora pela concessão de Sua Majestade acima referido querem 

conservar com o nome de Hospício, nos comprometemos todose ratificamos, 

que sem madura aprovação e consentimento de ambas as Províncias da 

Conceição e de Santo António, e dos prelados deste Estado de ambas as 

Províncias, nem o tal Hospício será Convento, nem os seus religiosos 

habitadores mendigarão os tiatim nesta cidade, e seus distritos, sem especial 

licença de ambas as sobreditas Províncias, pois só querem os religiosos da 

Província da Conceição ter nesta cidade em o sítio do Porto do Tição um 

Hospício ou Enfermaria para os seus missionários, e no caso que algum 

Síndico ou religioso desta Província da Conceição entenda obrar de outra 

maneira, do que nesta escritura e compromisso se haja assentado e afirmado, 

por qualquer justiça eclesiástica ou secular, será tudo embargado e demolido 

por se violar este pacto celebrado na sobredita escritura que por parte de 

ambas as Províncias damos abaixo-assinados por estável e irrevogável, e de 

como assim se comprometeram pediram e assistiram, e mandaram ser feita 

esta escritura nesta nota que a viram ler, e eu tabelião o aceitoem nome da 

pessoa ausente, a quem o favor desta tocar. Passa como pessoa pública, 

estipulante e aceitante, que estipulei e aceitei, sendo a tudo testemunhas 

presentes António Figueira dos Santos e Cipriano Taveira Velho, que 

assinaram com os ditos prelados, e mais religiosos, e os ditos Síndicos, de que 

dou minha fé, cujo instrumento lancei nesta nota por me ser distribuída pelo 

bilhete seguinte: 

     Sendo Doutor Ouvidor Geral, pede-se a Vossa Mercê seja servido conceder 

distribuição para uma escritura de composição como os religiosos de Nossa 

Senhora da Conceição sobre o Hospício que tem principiado.  (a) Lira Ribeiro. 

E não se continha mais na na dita escritura e bilhete aqui contido, escrito e 

declarado, que eu, Manuel de Lira Barros, tabelião proprietário por Sua 

Majestade que Deus guarde, aqui fiz e o escrevi, grátis, etc. (aa) Frei Clemente 

de São José, Comissário / Frei André do Rosário, Guardião / José Rodrigues 

Santarém, Síndico da Província da Conceição / Francisco de Porte Félix, 
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Síndico de Santo António / Frei Francisco de Santo António/ Frei João de São 

Boaventura / Frei José das Chagas / Frei João de São Francisco / Frei 

Boaventura de Jesus Maria / António Figueira dos Santos / Cipriano Taveira 

Velho. E não se continha mais na dita escritura aqui contida, escrita e 

declarada que eu, Manuel de Lira Barros, cidadão desta cidade de Santa Maria 

de Belém do Grão-Pará e proprietário do ofício de Tabelião do Público Judicial 

e Notas nel,a por El-Rei Nosso Senhor, aqui trasladei bem e fielmente sem 

coisa que dúvida faça da própria que se acha em um dos meus livros de notas 

a folhas cento e dezoito verso até folhas cento e vinte, a que me rfeporto em 

tudo, e por tudo, com o qual este traslado conferi, concertei, escrevi e assinei 

em público e raso de meus sinais costumados. Belém do Pará, seis de Março 

de mil e setecentos e trinta e dois anos. Em testemunho de verdade. (a) 

Manuel de Lira Barros. 

 

Despacho do Bispo. 

     Remetido ao nosso Reverendo Vigário Geral que mande notificar o 

suplicado para que dentro em vinte e quatro horas exiba a licença que na 

escritura pública e inclusa tem e variamente afirma que alcançou de nós para 

erigir uma nova igreja no dito Hospício, e não a mostrando se proceda contra 

ele pela culpa de falsidade que nos imputa na suposta e falsa licença. Belém 

do Pará, sete de Março de 1732. (a) Bartolomeu Bispo. 

   [à margem: Carta de Justificação] 

     Muito Reverendo Padre Comissário Frei Clemente de São José, como quer 

que o Reverendo Promotor nos requereu que mandássemos fechar as portas 

por onde se continua a igreja, que o Desembargador José Borges Valério fez 

com esse Hospício, pela presente notifico a Vossa Reverendíssima que pela 

parte que lhe toca se evite toda a comunicação e continuação e entrada que 

por esse Hospício ou Recolhimento possa haver por alguma porta para a 

Capela que junto a esse Recolhimento se acha erecta, e que de nenhuma sorte 

possam servir a dita Casa as janelas, que nas paredes se acham abertas, nem 

para elas haja passagem ou acessos à dita casa, por ser contra o Direito e 

razão de Hospício ou Casa de Recolhimento, que é só que Vossa Majestade 

concedeu a vossos Padres, e outrossim faço saber a Vossa Reverendíssima e 

notifico também aos mais Religiosos que nesse Recolhimento assistem que 

tenham interditada a dita Capela para nela não poder cdelebrar sacerdote 

algum, ou seja, secular ou regular sem expressa licença de Sua Ilustríssima, e 
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sem dar cumprimento o Desembargador José Borges Valério, fundador dessa 

Capela, ao que tenho ordenado e mandado notificar e não o cumprindo Vossa 

Paternidade Reverendíssima usarei do meu direito contra os que perturbam e 

impedem a jurisdição ordinária. E porque o Guardião dos Religiosos Capuchos 

do Convento de Santo António desta Cidade, em uma petição que fez a Sua 

Ilustríssima, lhe imputa concedeu licença para poder fundar igreja em Hospício, 

ou Recolhimento, que fizeram nesta Cidade, dizendo que assim constava por 

escritura pública lançada nas notas, pedindo-lhe não só não devia dar licença 

para se benzer a dita igreja, que já se acha feita contífgua e continuada com o 

dito Hospício, mas que também desistisse do primeiro despacho para a 

fundação da tal igreja por não ser ouvido ele, suplicante, nem o seu 

antecessor, protestando-lhe de que não o fazendo assim usaria do direito que 

tem de recorrer à Santa Sé Apostólica, remeteu a dita petição ordenando-lhe 

procedesse como fosse direito e justiça, pelo que notifico a Vossa Paternidade, 

Reverendo Padre Comissário Provincial dos Religiosos Capuchos da 

Conceição,  para que dentro em vinte e quatro horas mostre a licença que 

concedeu Sua Ilustríssima para fundar igeja para o dito Hospício, e não 

fazendo assim se procederá contra Vossa Paternidade pelo clima da falsidade, 

em prejuízo da jurisdição nordinária. Deus guarde a pessoa de Vossa 

Paternidade Reverendíssdima muitos anos.  

     Belém do Pará (…) de Março de 1732. Servo de Vossa Paternidade 

(a) José Álvares Roxo, Vigário Geral. 

 

[à margem: Petição] 

 

     Ilustríssimo Senhor 

     Diz o Desembargador José Borges Valério que como ele, suplicante, com 

sua mulher D. Ângela da Silva, conseguissem a faculdade e licença de erigirem 

uma igreja ou Ermida dedicada a São Boaventura no sítio chamado do Tição, 

contígua a umas casas que a sua devoção fez para a vivenda dos Religiosos 

da Província da Conceição, com o mais que declara na sua súplica, que pela 

concessão daquela teve fim em breve tempo a  factura da dita igreja, por sorte 

que já hoje se acha finda, e também hão os suplicantes dado inteiro 

cumprimento à notificação que se lhes intimou para que se fechassem portas, 

janelas e tudo o mais que o descuido fez, e dado continuação às casas dos 

religiosos sobreditos em observância dos decretos pontifícios, como se pode 
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averiguar ocularnente, e assim representam a Vossa Ilustríssima 

Reverendíssima e outrossim oferecem o título do Património, com que dotam a 

sobredita igreja esperando à vista do exposto a conclusão aos seus devotos 

desejos que consistem em que se benza a tal igreja e se celebre nela o santo 

sacrifício da missa em o aplausível dia catorze do corrente, e dedicado à 

trasladação do dito santo, pede a Vossa Ilutríssima que se digne pela sua inata 

clemência deferir aos suplicantes. E Roga Mercê. 

 

[à margem: Escritura de Património] 

     Saibam quantos este público instrumento de escritura e doação virem, que 

no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e 

trinta e dois anos, aos dez dias do mês de Março do dito ano, nesta cidade de 

Belém, digo, de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, em as casas de morada 

do Desembargador José Borges Valério, aonde eu Tabelião, ao diante 

nomeado, fui, e sendo ali ele, dito Desembargador presente, e bem assim a 

sua legítima mulher D. Ângela da Silva, pessoas reconhecidas de mim 

Tabelião, em presença das testemunhas ao diante escritas, digo, pelos quais 

me foi dito a mim Tabelião em presença das testemunhas ao diante escritas  e 

assinadas, que haviam erigido uma igreja, ou ermida, no Sítio do Tição, em 

terras propriamente suas, e contíguas ao hospício, ou casas, que hoje têm os 

Religiosos da Conceição, que lhe haviam feito aos ditos religiosos pela 

devoção que têm ao Seráfico Padre S. Francisco, estendendo-se (sic) a 

dedicarem a dita sua igreja ao glorioso S. Boaventura, e sendo assim desde 

hoje, e para sempre doam, e fazem doação à sobredita sua igreja de um curral 

de gado com vinte e cinco vacas, e fora o pai (?) do curral, que já hoje se acha 

situado no lugar chamado Guaraná distrito no lugar chamado, digo 

Mangabeiras, para  de seu rendimento se acudir ao reparo da sobredita sua 

capela, paramentos quando forem necessários ao tempo adiante por de 

presente a doar com suficientes, e toda a mais limpeza precisa para se 

celebara o santo sacrifício da missa. Em testemunho de verdade, assim o 

disseram, e doaram, pediram e aceitaram, e eu Tabelião o aceito pela pessoa 

ausente, a quem o favor desta tocar passa como pessoa pública, estipulante, e 

aceitante, e mandaram ser feito este instrumento nesta nota que aceitaram e 

ouviram ler, sendo testemunhas presentes Manuel Bernardes e Baltasar do 

Rego Barbosa, pessoas reconhecidas de mim,Tabelião, que todos 

conhecemos serem os próprios doadores aqui contidos, que nesta nota 
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assinaram, e testemunhas, e pela doadora não saber ler, nem escrever, rogou 

ao Sargento-mor Francisco Ferreira Souto, que por ela assinasse, o que fez a 

seu rogo com as testemunhas, cujo instrumento tomei em meu livro de notas 

por me ser distribuído. José Gonçalves Tabelião, que o escrevi, e de feitio 

grátis. Doutor José Borges Valério. Assino a rogo da doadora, por assim me 

pedir Francisco Ferreira Souto. Manuel Bernardes. Baltasar do Rego Barbosa: 

E eu, sobredito Tabelião, este instrumento em meu livro de notas tomei, e dele 

a que me reporto, dei este traslado bem, e fielmente, no qual conferi, concertei, 

escrevi e assinei em público e raso de meus sinais costumados, em o dia, e 

ano a princípio declarado, etc., em testemunho de verdade. Lugar do sinal 

público. (a) José Gonçalves. 

 

[à margem: Auto de Visita] 

     Auto de visita, que fez o Reverendo padre Promotor, o Cónego Basílio de 

Almeida morais por comissão e ordem do Ilustríssimo Senhor Bispo deste 

bispado D. Frei Bartolomeu do Pilar. Ano do nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Cristo de mil e setecentos e trinta e dois anos, aos treze dias do mês de 

Março do dito ano, nesta cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, 

erigida uma igreja pelo Desembargador José Borges Valério e sua mulher 

Ângela da Silva, que está contígua ao Hospício dos Religiosos Capuchos da 

Conceição, donde o Reverendo Promotor Basílio de Almeida de Morais foi com 

ordem e comissão do Ilustríssimo Senhor Bispo D. Frei Bartolomeu do Pilar 

para efeito de visitar nos ornamentos, e tudo o mais necessário para na dita 

igreja se celebrar o sacrifício da missa, e o mais necessário ao espiritual. E 

entrando na dita igreja em presença de mim escrivão, ao diante nomeado, 

achou ter corpo da igreja em bastante quantidade com sua capela-mor e dois 

altares colaterais, tudo em boa proporção, a saber, o altar-mor onde se há-de 

celebrar o sacrifício da missa, que na forma da constituição devia o assento ser 

de pedra, e o achou de grades de pau com sua cruz, e a imagem de São 

Boaventura pintada em um quadro, e pedra de ara, sacristia com seu lavatório 

de pedra da parte do Evangelho, fechada a dita sacristia com sua porta e 

chave mourisca, e serve de abertura à dita sacristia a varanda que vai correndo 

até ao frontespício da parte da cidade por onde se serve para o coro e púlpito, 

e a dita igreja se acha com duas portas abertas, uma para o coro e outra para o 

púlpito, que há-de servir, e lhe fica outro púlpito em correspondência, de que se 

tapou a porta para este não servir, e assim mais quatro gelosias na capela-mor, 
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duas de cada parte, que de nenhuma sorte servem de detrimento algum, e a 

porta principal da parte de dentro achou estar uma pia de pedra para água 

benta, e na dita igreja se vê campanário com um sino já posto, e vendo os 

ornamentos achou para o altar duas toalhas de algodão, etc., com suas rendas, 

e uma de Bretanha, também com rendas, castiçais, estante, e missal, galhetas 

de estanho, e uma campainha, dois frontais, um de damasco branco novo com 

senefas de brocatel, e outro de primavera vermelha com flores brancas 

guarnecido de espiguilha de ouro; duas alvas, uma de algodão e outra de 

Bretanha fina bem arrendada, e amitos com seus cordões; duas casulas: uma 

de damasco branco novo com suas sanefas de brocatel, estola e manípulo do 

mesmo; e outra casula de primavera com flores brancas guarnecida de 

espiguilha de ouro, estola, e manípulo tudo do mesmo forrada esta de brim, e 

outra, e frontais de Ruão amarelo; um cálice de prata com pé de estanho até 

ao corpo, sua colher de prata, e patena, quase tudo novo, sanguinho de linho 

com um véu vermelho, digo branco, e outro de primavera, duas mesas de 

corporais com suas bolsas; uma de primavera guarnecida com espiguilhs de 

ouro, e outra de damasco branco forrada de tafetá branco, e suas pelotas de 

retros com suas palas do mesmo; e tudo achou estar mui conforme, e decente, 

para se celebrar o Santo Sacrifício da missa na forma que determinam as 

Constitiuições, e também achou uma caixa de hóstias, e porque achou tudo em 

forma de Direitohouve tudo o Reverendo Promotor por visitado na forma da 

ordem de Sua Ilustríssima, e de como assim o fez, e deu inteira satisfação 

segundo sua consciência mandou fazer este auto de visita, que assinou, e eu 

Mateus Fisher Escrivão que o escrevi.  

(a) Basílio de Almeida Morais. 

     E não se continha mais nos ditos documentos aqui contidos, escritos e 

declarados, que eu Inocêncio da Silva Escrivão da Câmara Episcopal aqui fiz 

trasladar bem, e fielmente, sem coisa que dúvida faça dos próprios, a que me 

reporto, e com eles este traslado conferi, concertei, escrevi e assinei. Nesta 

cidade de Grão-Pará em cinco de Outubro de 1732. 

(a) Inocêncio da Silva 

 

DOCUMENTO Nº 188 

1734, 9 de Abril, Lisboa – Resolução régia sobre uma carta do Vice-

Provincial da Companhia de Jesus do Maranhão ao Provincial de Santo 

António do Pará, de 2 de Fevereiro de 1731,  a respeito da guerra injusta 
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que têm feito aos índios do Rio Negro e aos padecimentos por eles 

sofridos em tempo do Governador Alexandre de Sousa Freire. 

A.H.U., Conselho Ultramarino, Pareceres, Cod. nº209, fol. 37 e segs. 

 

     Sobre o que escreveu o Vice-Provincial da Companhia de Jesus do 

Maranhão ao Provincial de Santo António do Pará e representação que fez o 

Vigário Provincial da Ordem de Nossa Senhora do Carmo daquele Estado a 

respeito da injusta guerra que têm feito aos índios do sertão do Rio Negro 

Belchior Mendes de Morais, e o que sabe sobre este particular escreve 

também o Governador e ouvidor daquele Estado. 

     Na carta inclusa de 14 de Fevereiro do ano passado representa a Vossa 

Majestade o Propósito Vice-Provincial da Companhia de Jesus os abomináveis 

distúrbios e grandes insolências que tem feito no sertão dos gentios Manaus 

Belchior Mendes de Morais cabo de uma tropa de guerra a que foi mandado 

pelo Governador Alexandre de Sousa Freire devendo ser a tal guerra feita 

contra  o gentio Maxapés por estar sentenciado a fazer-se-lhe, e não aos ditos 

Manaus, a quem o dito cabo fez contra as leis de Vossa Majestade, expondo 

as razões porque se deve julgar por injusta a dita guerra, e por esse motivo 

restituírem-se as suas liberdades todas as principais com seus vassalos, que o 

cabo da mesma tropa tem mandado para baixo feitos escravos. 

     Em outra representação, que sobe com esta às reais mãos de Vossa 

Majestade refere o mesmo Provincial os motivos porque não deu no Maranhão 

o seu parecer na Junta das Missões que ali convocou o governador sobre a 

dita guerra em observância da ordem de Vossa Majestade de 22 de Maio do 

ano passado [1730] pela qual devia ser primeiro feita a mesma junta no Pará 

aonde se achavam os vogais dela e tinham notícias próprias desta matéria, e 

com os seus pareceres consultaram-se depois os vogais do Maranhão para 

não votarem somente pelo que lhes propôs o dito governador muito diverso da 

verdade, assim de não restituir a jóia que lhe é cabido dos escravos que 

importa em mais de 80 cruzados, pelo que pede a Vossa Majestade seja 

servido ordenar que todos os índios que tem cativado o dito Belchior Mendes 

se examinarem pelos vogais da Junta das Missões, e os que não forem 

vassalos de principais, mas apenas que foram a quem com toda a legalidade 

se julgou se podia fazer justamente guerra, todos os mais sejam restituídos À 

liberdade, e entregues aos seus missionários. 
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     A mesma representação fez a Vossa Majestade nos papéis inclusos Frei 

Inácio da Conceição Vigário Provincial da Ordem de Nossa Senhora do 

Carmo.etc 

     Também o Comissário Provincial de Santo António do Pará dá conta a 

Vossa Majestade  

     Na carta inclusa de 30 de Setembro do ano passado dos extraordinários 

excessos que tem experimentado os ditos índios na injusta guerra que o dito 

Belchior Mendes lhe tem feito como mostra no seu parecer que também com 

esta sobe às reais mãos de Vossa Majestade. 

     Com esta ocasião se viu juntamente a carta inclusa do governador do dito 

Estado do Maranhão Alexandre Sousa Freire escrita em 27 de Setembro do 

dito ano passado a respeito da notícia que teve de que vinha a esta Corte Frei 

Salvador do Monte Carmelo, missionário da aldeia de Santa Rosa de Viterbo 

do Rio Negro a requerer se julgassem por forras todas as presas da dita tropa 

de guerra e como Vossa Majestade ordenara, esta matéria se propusesse em 

Junta das Missões do Maranhão e Pará, e se executar o que vencesse por 

mais votos, participava a Vossa Majestade os que tinham dado em ambas as 

partes que fazem o nº de 9, convindo estes que as ditas presas sejam 

verdadeiras cativas de guerra, com os quais votos, ainda que faltem os da 

Piedade, Santo António, Conceição e Companhia, lhe parecia que ficava sem 

dúvida a observância da real ordem de Vossa Majestade para se não disputar 

mais sobre esta matéria, e se não admitir o requerimento do sobredito Frei 

Salvador do Monte Carmelo por ser fundado em princípios menos verdadeiros, 

como se veria dos autos principais e seus apensos que remetia, os quais com 

esta se enviam Às reais mãos de Vossa Majestade. 

     (…) dando-se vista ao Procurador da Coroa respondeu que os miseráveis 

índios no tempo do governador Alexandre de Sousa Freire têm padecido uma 

terrível perseguição, porque não só põem em escravidão os gentios que não 

fizeram hostilidade, mas ainda os cristãos e catecúmenos aldeados. 

(injustos cativeiros sem temor de Deus nem respeito às leis de Vossa 

Majestade que as proíbem) 

     (…) em tanto estranhar muito ao governador o dar ordens contrárias aos 

cabos que vão ao resgate para não observarem o regimento que teve do 

superior das missões, devendo seguir e obedecer ao missionário; e ao Ouvidor 

o não observar o Alvará do ano de 691, aplicando contra o nele disposto as 

condenações para as despesas da justiça, e não administrando em castigar os 
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culpados e que na forma do mesmo Alvará sejam entregues os índios cativos 

ao superior das missões para os  repartir  pelas aldeias, e lhe parece também 

muito conveniente a ele, Procurador da Coroa, haver livro de matrícula em que 

se assentem os índios que foram dados com as condições de servir por 5 anos 

para que passados estes serem restituídos à sua liberdade como aponta o 

Padre Superior. 

 

     Parece ao Conselho o mesmo que ao Procurador da Coroa, acrescentando 

que será justo e mui conforme às leis das missões que Vossa Majestade seja 

servido ordenar que visto esta guerra ser feita contra as mesmas leis e ordens 

de Vossa Majestade, e do arbítrio do cabo da tropa de Rio Negro Belchior 

Mendes de Morais antes de se tirar devassa nem precederem certidões juradas 

dos missionários que assistem nas aldeias daquele rio, nem se justificam as 

guerras que fez o dito cabo com os pareceres por escrito dos superiores e 

prelados das missões da Companhia de Jesus, e da religião de Santo António, 

sem os quais não podem fazer guerra naquele Estado, como dispõe o Alvará 

de 8 de Abril de 1688, mandado pôr em observância por Vossa Majestade em 

carta de 25 de Março de 1722 se reponha tudo no estado em que se achava, 

restituindo à sua liberdade todos os índios que aprisionou (…) 

     E porque esta ordem não poderá ter o seu devido efeito sem novo 

governador para aquele Estado, e também novo Ouvidor para a cidade do Pará 

se fez preciso que Vossa Majestade lhe mande sucessor que emende os 

grandes absurdos e injustiças que aqueles miseráveis índios têm padecido no 

tempo do governador actual Alexandre de Sousa Freire, porque só por esse 

meio se poderá aplicar a justa ira que Deus Nosso Senhor, terá concebido de 

tanto cativeiro injusto, e de tão atrozes tiranias, que em aqueles pobres índios 

se tem executado. 

     (…) devassa ao cabo e remetido preso para a corte e que na residência que 

se houver de tirar ao governador Alexandre de Sousa Freire e na do Ouvidor 

do Pará Francisco de André Ribeiro se pergunte especialmente pelos crimes e 

culpas de que nestas contas são arguidos. 

Lisboa Ocidental, 24 Fevereiro 1731. Costa. Abreu. Varges. Sousa 

 

Resolução: 

     Como parece, quanto ao livro de matrícula que requer o Provincial da 

Companhia, e quanto ao mais se entregarão todos estes papéis ao ministro 
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nomeado para as devassas, ordenando-se-lhe proceda na forma de resolução 

tomada na consulta de 19 de Junho de 1730, que baixa com esta; Lisboa, 9 

Abril 1734.  

(a) Rei 

 

 

DOCUMENTO Nº 189 

1734, Junho, 24, Estado do Maranhão – Manuscrito intitulado Suposições 

Certas e com o Fundamento de Modo com que se possam fazer as 

Missões do Estado do Maranhão, dividido em quatro partes. 

B.P.E., Cód. CXV/2-13,  Cód. de 509 fls. numerados. 

 

1734, 24 de Junho, Estado do Maranhão, “SUPOSIÇÕES CERTAS, e com o 

Fundamento do Modo, com que se Possam Fazer as Missões no Estado do 

Maranhão”, fls. 1 a 119, dividido em quatro partes no original, e organizado em 

470 pontos, tendo à margem os seguintes títulos, com a mesma letra, mas 

apostos posteriormente ao acto da escrita do documento, em jeito de 

comentário. 

1. Opressão dos povos do Maranhão, muito semelhante à dos Israelitas. 

2. Princípios da Conquista do Estado do Maranhão. 

3. Longitude, e latitude das terras do Estado do Maranhão. 

4. Nações que já as pretenderam, e pretendem conquistar. 

5. Auto de posse, que tomou o capitão-mor Pedro Teixeira das terras do 

Estado do Maranhão pelo centro, na capitania do Grão-Pará. 

6. Propôs o Padre Cristóvão da Cunha Jesuíta, na Corte de Castela, a 

enviaram do Estado do Maranhão para aquela Coroa. 

7. Não teve efeito a proposta, e porquê. 

8. Pretende-se atalhar todos os danos que ameaçam a ruína do Estado. 

9. Fertilidade das terras do Maranhão, e preciosas drogas que há nelas. 

Tudo isto se frusta com a oposição dos missionários 

10. O seu clima o melhor do Mundo. 

11. Não se utiliza a Coroa Portuguesa das preciosidades do Maranhão, e as 

razões porquê. 

12. Estes os meios de que usou a Coroa de Castela para se utilizar de suas 

Índias. 



 713 

13. Se os missionários negarem esta verdade, é porque lhes convém aos 

seus próprios interesses. 

14. Opôem-se os missionários ao aumento espiritual, e temporal do 

Maranhão. 

15. Pergunta-se aos missionários. 

16. Pespondem os missionários. 

17. Pergunta-se-lhes mais. 

18. Não dão resposta que satisfaça, porque não lhes convém dá-la. 

19. Ordem real com que passou desta Corte ao Maranhão o Padre António 

Vieira. 

20. Pretendeu fundar Colégio no Pará, e as razões com que se lhe 

opuseram. 

21. Como venceu a oposição. 

22. Faltaram os padres as condições. 

23. Queixas do Povo. 

24. Primeira providência real. 

25. Obram o contrário. 

26. Também o fazem muitos. 

27. Os padres são os primeiros que lhe faltam. 

28. Incessantemente fogem do serviço real, mas não dos padres. 

29. Que o fazem é notório. 

30. Sendo já domésticos e aldeados, a comem [carne humana] muito 

31. Opôem-se os padres a estas entradas para o bem comum, mas usam 

delas para uso e interesses particulares. 

32. Os padres da Companhia são os que os nomeiam, e tiram as câmara s 

esta lição. 

33. Obram o contrário. Os principais não têm capacidade para esta 

repartição, nem para o governo político, e económico das aldeias, por 

aborrecerem, e todos os mais índios do Maranhão, a vida civil; 

34. Porque não há castigo, não há emenda. 

35. Não permanece a observância da dita providência, e porquê 

36. Representação da Câmara do Pará ao Padre António Vieira. 

37. Ainda no tempo presente experimentam os filhos da folha faltas nos 

pagamentos. 

38. E dizem os missionários que eles são os que conquistaram as terras do 

Maranhão. 
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39. Ainda se experimenta a mesma falta de índios, assim forros como 

escravos para o dito fim. 

40. Não experimentam os padre esta opressão. 

41. E dizem os padres que eles são os que conquistam aquelas terras. 

42. Se os padres zelassem tanto o bem comum, como o seu particular teria 

o Estado aumentos que não tem. 

43. Resposta do padre António Vieira com que se justifica a queixa do povo. 

44. Esta é razão por que os moradores carecem de muitos índios foros e 

escravos. 

45. E se não se refizerem de índios incessantemente, ficarão só os padres 

porque nunca lhes faltam. 

46. E não vemos que por  estes deixem os índios, e só sim, que por eles 

deixam aqueles. 

47. Quanto mais aldeias, ou missões, mais feitorias de negócios particulares 

para os padres. 

48. E respondem bem. 

49. Responde a Câmara ao Padre António Vieira. 

50. Resposta do Padre António Vieira. 

51.  Motivos que dá o Padre António Vieira para a perturbação dos povos. 

52. Não pode só ocupá-los o Governador D. Pedro e Melo. 

53. Carta que escreveu o Governador ao Padre António Vieira. 

54. Assim impedem os governadores o recurso dos povos à Corte. 

55. Isto não experimentou o seu sucessor Rui Vaz de Sequeira. 

56. Reflexão sobre a dita carta. 

57. Reclamação que faz o governador das firmas em branco, que havia 

dado ao Padre Vieira. 

58. Protesto que fez o Padre António Vieira à Câmara do Pará. 

59. Mas não vemos que desempenhem este zelo de Sua Majestade;           

Agora esperamos que a tome mui exacta por serviço de Deus, e menos agora 

pelo asperíssimo trato que lhe dão os missionários. 

60. Não somos nós os que lhes faltamos a ele. 

61. Agora não querem os padres que saibam ler, para que não vejam os 

avisos que fazem uns aos outros. 

62. Não nós que tratamos os índios melhor que os missionários. 

63. O temor da guerra que se lhes fará, e não o amor que têm aos 

missionários. 
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64. Vejam-se os números. 

65. O contrário se vê naquele Estado. 

66. Tratando-os os padres com mais amor. 

67. Resposta da Câmara. 

68. Perdão geral que deu o governador em nome de Sua Majestade. 

69. Representação dos povos a Sua Majestade. 

70. Proposta que fez o Governador em junta que convocou. 

71. Assento que tomou a Junta 

72. Confirmação de Sua Majestade sobre o perdão. 

73. Resolução de Sua Majestade sobre a mesma matéria. 

74. Não sossegaram até que a tornaram a alcançar. 

75. Daqui se mostra ter o Ordinário a jurisdição que os padres lhe querem 

usurpar, opondo-se-lhe a que usem dela. 

76. Não só tem uma aldeia cada missionário, mas duas, e três para fazer 

maior negócio. 

77. O recurso nas queixas é à Junta das Missões, não à Justiça. 

78. Das índias, só se servem os missionários despoticamente como dos 

índios. 

79. Os repartidores são só os índios. 

80. Esta taxa nos pagamentos só se pratica com os índios que servem aos 

padres. 

81. Requerem as câmaras a requisição das tropas de resgates, mas não se 

lhes defere, por oposição dos padres. 

82. Agora mandam fazer resgates alguns ministros, sem se lhe dar das 

residências. 

83. Veja-se o nº 217, 209 e 224. 

84. (com * relativo ao texto): Para os que resgatam para os moradores, mas 

não para os que mandam das missões e do sertão para as suas fazendas, por 

escravos; tanto se deixam vencer os padres da companhia por escravos da 

ambição de mandar, que já não admitem que outros religiosos acompanhem as 

tropas, nem ainda para os seus distritos, porque até destes presumem ter mais 

prática; e com só esta embarcação os aumentos daqueles Estado e da 

Fazenda Real; Veje-se o número 283; veja-se o número 209 e 224). 

85. Quarta providência. (com * relativo ao texto): São tão brutos que não 

aspiram a mudar de vida, nem de cabedais; Logo, já estão debaixo da 

jurisdição real, e podem ser compelidos; Esta é a forma com que os descem os 
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moradores, a que se opôem os missionários, usando estes da mesma forma; 

Logo, os que forem renitentes o devem ser, e são para os padres, mas não 

para os moradores. 

86. Não teve efeito esta providência, e as razões porquê.  

87. Quinta providência. 

88. Anos que dispôem o Regimento das Missões para servirem os índios 

forros, em que convieram os deputados da Junta das Missões. 

89. Pôs o Governador Alexandre de Sousa em prática a ordem real sobre 

esta servidão. E os que lhe sucedeu com o padres da Companhia. Veja-se o nº 

212 a 232 (com *): Veja-se os números 212 até 232. 

90. Opoem-se os padres à execução do real decreto que quis continuar o 

Governador José da Serra. 

91. Convencem os povos com este requerimento as oposições dos padres. 

 

   Segunda Parte e Reflexão do que Fica Referido na Primeira deste 

Memorial (a partir do capítulo 237)    

    282. (com * relativo ao texto Este é o encarecido zelo com que os padres se 

inculcam defensores das liberdades dos índios  (…) 

    344. (com * relativo ao texto) No Maranhão se não descuidam de os incitar 

ao mesmo, ainda que por outro modo. 

 

   Terceira parte, em que se oferece outra reflexão sobre a primeira e 

segunda deste memorial ( a partir do capítulo 358 ) 

   358. “Monita Secreta. Instrucciones secretas de la Compañía de Iesú”. 

Prólogo (em castelhano) (…). 

   360. Capº 1º: “De que forma se há-de portar a Companhia quando começar 

alguma fundação de novo” (…). 

   364. Capº 2º: “De como hão-de aqduirir e conservar os padres da 

Companhia a familiaridade dos príncipes, grandes, e principais pessoas” (…). 

     371. Capº 3º: “Como se há-de portar a Companhia com aqueles que têm 

autoridade grande na República, e ainda que não sejam ricos, contudo podem 

ajudar de outros modos” (…). 

    376. Capº 4º: “Do que se deve encomendar aos predicadores, e 

confessores dos grandes” (…). 

   381. Capº 5º: “Como se hão-de haver os religiosos com os que têm as 

mesmas funções na Igreja como nós”  (…). 
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     384. Capº 6º: “Do modo de conciliar à devoção da Companhia as viúvas 

opulentas” (…). 

    390. Capº 7º: “como hão-de conservar-se as viúvas, e de que forma se há-

de dispor dos seus bens” (…). 

   398. Capº 8º: “O que se há-de fazer para que os filhos e filhas das viúvas 

abracem o estado religios, ou de beatas”  (…). 

      401. Capº 9º: “Do modo de aumentar as rendas dos colégios” (…). 

      414. Capº 10: “Do vigor particular da disciplina explicada na Companhia”  

(…). 

      417. Capº 11:  “Da uniformidade com que se hão-de portar os nossos contra 

os expulsos pela Companhia” (…). 

      424. Capº 12: “Quem se há-de conservar, e hão-de ser atendidos na 

Companhia.  (…). 

      427. Capº 13: “De como se hão-de escolher os jovens, que hão-se ser 

admitidos na Companhia, e do modo de os manter nela” (…). 

    434. Capº 14: “Dos casos reservados, e causa de expulsão da 

Companhia”. 

    441. Capº 15: “Como se há-de tratar com as monjas ou beatas”  (…). 

    443. Capº 16: “Do modo como hão-de despreciar em público as riquezas”       

(…). 

    445. Capº 17: “Dos remédios para aumentar a Companhia” (…). 

 

 

DOCUMENTO Nº 190 

1734,  Agosto, 15, Belém – Auto de Inquirição feito à Aldeia e Missão do 

Acapari, no Estado do Pará, acerca do descimento de índios pelos 

missionários. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 74. 

 

     Auto de Inquirição que o Nosso Comissário irmão Frei André do Rosário 

Comissário Provincial mandou tirar à Aldeia e Missão do Acarapi, de que é 

missionário o Irmão Frei Pedro de Santa Rosa, acerca de um descimento sobre 

que tem havido algumas desordens causadas pelo General do Estado, a 

requerimento de Frei Carlos das Chagas. 
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     Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e 

trinta e quatro anos, aos dezasseis dias do mês de Junho. Tendo o nosso 

Reverendo Padre Frei Joaquim da Conceição, ex-Comissário Provincial, 

recebido do nosso Reverendo Padre Frei André do Rosário Pregador e 

Comissário Provincial da nossa Província de Santo António, e deputado da 

Junta das Missões por Sua Majestade que Deus guarde, neste Estado de 

Santa Maria de Belém do Grão-Pará, ao nosso Comissário Irmão Frei Joaquim 

da Conceição ex-Comissário Provincial, saúde a paz em o Senhor.  

     Ordenamos a Vossa Caridade vá à Aldeia do Acarapi e tire uma devassa de 

tudo o que obrou o Capitão-Mor do General do Estado a tirar um lote de gente 

violentamente, para a remover para a Aldeia do Jari da Província da 

Conceição, cujo gentio tinha o mesmo General mandado vir para a mesma 

Aldeia do Acarapi, aonde pertencia, o que fará pelos interrogatórios, que lhe 

apresentamos.  

     E para isto que lhe ordenamos, lhe cometemos todo o nosso poder ex-

causa para que, como nosso delegado, tome conhecimento de todo o 

conteúdo. E para que melhor cumpra o que lhe encarregamos, elegemos por 

ecretário e escrivão ao Irmão Frei João da Salvação. E pelas presentes 

mandamos por santa obediência, em virtude do Espírito Santo, a todos os 

religiosos nossos súbditos, o reconheçam por juíz legítimo, por nós delegado 

nesta causa, e lhe obedeçam em tudo o que conduzir para ela, como se for a 

nossa pessoa até à sua última conclusão, ficando reservada a sentença a 

quem for dada. Em este nosso Convento de Santo António do Pará, aos três de 

Maio de mil e setecentos e trinta e quatro, sob o nosso sinal e selo maior do 

nosso ofício e referendada pelo nosso secretário, Frei André do Rosário, 

Comissário Provincial. Do mandado do nosso Irmão Comissário Provincial Frei 

Francisco da Rosa e Secretário. 

 

E querendo o nosso Irmão Padre Frei Joaquim da Conceição ex-Comissário 

Provincial pôr em execução a dita patente com a prontidão da obediência a que 

é obrigado, chamou a assiná-se-la a mim abaixo assinado, e perante o Padre 

Frei João de S. Boaventura, e o Padre Frei Pedro de Santa Rosa, sacerdotes e 

testemunhas, que presentes estavam, me deu o juramento dos Santos 

Evangelhos que presentes tinha, em que puz os olhos levando minha mão 

direita ao peito como sacerdote, que sou debaixo do dito juramento de 

fidelidade, ex. da nomeação que em mim fez na sua patente, o nosso 
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Reverendo Padre Comissário Provincial, me criou e instituíu em escrivão e 

notário nesta causa, para que nela bem e fielmente exercesse o dito ofício, em 

fé de que fiz este termo que assinei com o Padre Comissário Delegado e 

testemunhas, hoje 16 de Julho ano ut supra. 

(aa) Frei Joaquim da Conceição 

Comissário Delegado 

Frei João de S. Boaventura 

Testemunha 

Frei João da Salvação 

Escrivão 

Frei Pedro de Santa Rosa 

Testemunha 

    Aos desassete dias do mês de Junho de mil e setecentos e trinta e quatro 

anos, mandou o Padre Comissário Delegado Frei Joaquim da Conceição vir 

perante si, e a mim abaixo assinado, ao Padre Frei Pedro de Santa Rosa, 

missionário desta Aldeia do Acarapi, de idade, que disse ser de quarenta e 

quatro pouco mais ou menos, e de hábito trinta e um, a quem deu juramentos 

dos Santos Evangelhos em que pôs seus olhos, levando a mão ao peito como 

sacerdote, que é, e prometeu dizer verdade em tudo o que soubesse e lhe 

fosse perguntado. 

     E perguntando aonde era morador, respondeu que na Aldeia do Acarapi 

aonde era missionário há dezanove anos. 

     E perguntando aonde se achara no mês de Dezembro de mil e setecentos e 

trinta e três, respondeu que nesta Aldeia do Acarapi. 

     E perguntando se sabia que o Principal da Aldeia do Acarapi fosse fazer 

algum descimento, e o que lhe sucedeu neste último com o Padre Frei Carlos 

das Chagas, respondeu que sabia muito bem que o tal Principal tinha ido ao 

descimento, por ele testemunha o ter mandado a seu requerimento, e vindo 

que foi do tal descimento, dissera a ele testemunha, que encontrara o Padre 

Frei Carlos das Chagas, religioso da Província da Conceição no primeiro sítio 

junto ao Jari, vindo já o Principal com a gente descida, o qual lhe dissera, que 

ele, testemunha, e os Padres de Santo António, os queriam para os mandar 

por escravos para o Maranhão, e outras muitas coisas, que de tal sorte os 

intimidara, que excepto vinte pessoas pouco mais ou menos, ao mais, se 

agregou a gente do Padre Frei Carlos das Chagas. 
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     E perguntando se sabia que para a Aldeia do Jari da Província da 

Conceição fossem alguns índios pertencentes à Aldeia do Acarapi, respondeu 

que levaram para o Jari, aos Principais Duarte da Paperaba e Capitão Roque, 

com toda a sua gente pertencente a esta Aldeia do Acarapi, por terem fugido 

de Mapacú, donde se mudou a Aldeia depois das tais fugidas, para a paragem 

aonde agora se acha o Acarapi. 

     E perguntando se sabia que alguns desses que foram para o Jari viessem 

para a Aldeia do Acarapi, por ordem do General do Estado, removidos pelo 

tenente Francisco Serrão, e o soldado José de Miranda, respondeu que, indo 

ele, testemunha em companhia do tenente Francisco Serrão, e o soldado José 

de Miranda, a cumprir a ordem do General do Estado, e para os praticar entre 

si e o missionário da Aldeia do Jari, eles ditos índios se vieram, antes da 

prática, na canoa em que ele testemunha ia, os quais seríam trinta e nove 

pessoas com o Capitão Roque, e que outro sim, querendo ele, observou a 

prática na canoa em que ele testemunha ia, que entre si e o missionário do 

Jari, mandava o general do Estado fazer o Padre missionário da dita Aldeia do 

Jari, a não quis admitir, dizendo não sabia a língua, nem ainda tinha intérprete 

para os praticar, e que o dito fora mandar afugentar a gente dos ranchos em 

que estavam, e perguntando se sabia que a gente nessa ocasião vieram do 

Jari voluntariamente, e ainda sem prática alguma fora violentamente, outra vez 

voluntariamente, para o Jari quando o Capitão-Mor do Gurupá os fora buscar 

com nova ordem do General do Estado, ou se por sua vontade, respondeu que 

sabia, por estar presente, que o Capitão viera buscar tal gente e a levara 

violentamente ou constrangida, amarrando ao principal Paparaba, e o Capitão 

Roque entroncado, e com eles vinte pessoas, mas todas contra a sua vontade. 

     E perguntando se sabia que nessa ocasião o Capitão-Mor do Gurupá 

Calisto da Cunha dera algumas pancadas com algum bastão em algum 

Principal, respondeu que o Principal Paparaba, mostrando a sua patente de 

Principal, o Capitão-Mor do Gurupá lhe dissera que não era o Principal do Jari, 

mas sim do Acarapi, o qual o tal Capitão-Mor não admitira, e a mais a mais lhe 

quebrara o bastão de Principal nas suas mesmas costas. 

     E perguntando se o tal Capitão-Mor de Gurupá ameaçara o missionário, 

respondeu que o tal Capitão-Mor lhe dissera a ele testemunha, que se não 

atendera a ele testemunha ser parente do General de Estado, Senhor José da 

Serra, lhe havia de dar com um pau. 
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     E perguntando se depunha com ódio, paixão ou amor desordenado,  

respondeu que sem paixão alguma tinha deposto o que sabia. 

     E sendo-lhe lido todo este seu depoimento de ad verbum, e perguntando se 

continha verdade e nela se ratificava, e assinou aqui com o Padre Comissário 

Delegado e Comissário Escrivão, em fé de que fiz este termo dia, mês e ano ut 

supra. 

(aa) Frei Joaquim da Conceição 

Comissário Delegado 

Frei João da Salvação 

Escrivão 

Frei Pedro de Santa Rosa 

Testemunha 

     E logo no mesmo dia, mês e ano ut supra, mandou o Reverendo Comissário 

Delegado vir perante si e mim, abaixo assinado, ao Padre Frei João de S. 

Boaventura, de idade que disse ser de cinquenta e quatro pouco mais ou 

menos, e de hábito trinta e um, a quem deu o juramento dos Santos 

Evangelhos, em que pôs os olhos, levando sua mão dierita ao peito como 

sacerdote que é, e prometeu dizer verdade em tudo o que recebera e lhe fosse 

perguntado. 

     E perguntando-lhe aonde se achara em Dezembro de 1733, respondeu que 

na dita Aldeia do Acarapi. 

     E perguntando onde se achara, digo se sabia que o Principal da Aldeia do 

Acarapi fosse fazer algum descimento, e o que lhe sucedeu neste último com o 

Padre Frei Carlos das Chagas, respondeu que bem sabia que o Principal tinha 

ido ao descimento por missionário Frei Padre de Santa Rosa lho ter dito; e 

outro sim lhe dissera o mesmo Padre, que vindo o Principal com a gente 

descida, se encontrara no mato com o Padre Frei Carlos das Chagas, o qual 

lhe dissera julgava que ele principal trouxesse a gente, mas que na noite 

seguinte se praticara a gente, de tal sorte, que fora com o dito Padre Frei 

Carlos, e que isto mesmo ouvira ao Principal da Aldeia do Acarapi. 

    E perguntando se sabia, que para a Aldeia do Jari da Província da 

Conceição, fossem alguns índios pertencentes à dita Aldeia do Acarapi, 

respondeu que a tal gente, que nesta ocasião fora para o Jari, pertencia à 

Aldeia do Mapacú por terem de lá fugido, por lho assegurar assim o missionário 

Frei Pedro de Santa Rosa. 
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     E perguntando se sabia que alguns desses que foram para o Jari viesse 

para a Aldeia do Acarapi por ordem do General do Estado e do Senhor José da 

Serra removidos pelo Tenente Francisco Serrão e o soldado José de Miranda.       

Respondeu que sabe que o mesmo missionário Frei Pedro de Santa Rosa 

vindo da cidade com ordem do general do Estado para que fosse em 

companhia do Tenente Francisco Serrão, e o soldado José de Miranda a Aldeia 

do Jari a praticar a dita gente perante si e o missionário do Acarapi e Jari e que 

indo a tal diligência lhe dissera o tal missionário Frei Pedro de Santa Rosa a ele 

testemunha não quisera o missionário do Jari admitir prática, e que (  ) meter 

alguma gente na canoa que não sabe quanta era se viera a boa paz vindo eu 

três por terra já antes do missionário lá chegar como lhe diziam os índios. 

     E perguntando, se sabia, que depois disso viera o Capitão-Mor de Gurupá 

Calisto da Cunha a esta Aldeia com ordem do general do Estado a tirar os 

índios, que tinham vindo do Jari, e se terão violentados, ou por sua vontade. 

     Respondeu que era certo que o Capitão-Mor de Gurupá viera a esta Aldeia 

do Acarapi com ordem do general do Estado, e levando algumas pessoas, 

levaram dois principais entroncados por não quererem ir, os quais não 

quiseram levar os seus em (…) na esperança de ir para a Aldeia outra vez 

aonde livremente assistiam. 

      E perguntando se sabia que nessa ocasião o Capitão-Mor do Gurupá deu 

em algum principal com algum bastão? E se causou alguns distúrbios na 

Aldeia?     Respondeu que vira que o Capitão-Mor dera no Principal Paperaba 

com o seu mesmo bastão algumas pancadas. 

      E perguntando se sabia que o Capitão-Mor ameaçara ao missionário 

respondeu que ouvira dizer a Amaro Paes e a Padre Frei Pedro de Santa Rosa 

que o tal capitão dissera que lhe havia de dar com um pau se o tal Padre não 

for a parente do general de Estado josé da Serra, mas que ele testemunha oral 

ouvira da boca do Capitão-Mor. 

      E perguntando se depunha com ódio, paixão ou amor desordenado 

respondeu que não tinha deposto com paixão alguma. 

      E sendo-lhe lido todo seu depoimento de verbo ad verbum, e perguntando 

se estava por ela, respondeu que continha verdade e nela se ratificava e 

assinou aqui com o Padre Comissário Delegado, e comigo escrivão em fé de 

que fiz este termo dia, mês, e ano, ut supra. 

 (aa) Frei Joaquim da Conceição 

Comissário Delegado 
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Frei João da Salvação 

Escrivão 

Frei João de S. Boaventura 

      Aos dezoito dias do mês de Junho de mil e setecentos e trinta e quatro em 

esta residência do Acarapi mandou o Padre Comissário Delegado vir perante 

si, e a mim abaixo assinado ao Índio Jerónimo Principal, de idade que pareceu 

ser de cinquenta anos pouco mais ou menos, a quem deu o juramento dos 

Santos Evangelhos em que pôs sua mão direita e prometeu dizer verdade em 

tudo o que soubesse e lhe fosse perguntado. 

      E perguntando aonde era morador respondeu que na Aldeia do Acarapi 

donde era Principal. 

     E perguntando aonde se achara em Dezembro de 1733? Que estava na 

Aldeia. 

    E perguntando se sabia que fosse alguém da sua Aldeia ao descimento e o 

que lhe sucedeu nesse último com o Padre Frei Carlos das Chagas? 

Respondeu que ele mesmo testemunha com alguns mais da sua Aldeia for a 

fazer um descimento às partes do Jari e que depois de dez dias de viagem lhe 

saíram ao encontro uns Tucujus em que vinha um chamado Gregório 

praticando a gente que trazia, e dizendo-lhe que os Padres de Santo António 

os queriam para os mandarem para o Maranhão e não para a Aldeia, o qual 

índio era da comitiva do Padre Frei Carlos das Chagas, e de tal sorte os 

intimidara que ficaram, excepto vinte pessoas, e foram com o Padre Frei Carlos 

para o Jari, trazendo consigo só vinte almas, sendo que os mais que trazia 

pertenciam a esta Aldeia por se terem dela ausentado, os quais vinham por sua 

livre vontade, o que lhe era constante por ele testemunha os ter praticado. 

      E perguntando se sabia se alguns desses que foram para o Jari viessem 

para a Aldeia do Acarapi por ordem do general do Estado removidos pelo 

Tenente do Parú Francisco Serrão, respondeu que sabe por ir com o Padre 

Frei Pedro de Santa Rosa em companhia do Tenente Francisco Serrão, o 

soldado José de Miranda que antes de admitirem prática, ouvindo dizer, estava 

no porto o Padre Frei Pedro, se lhe vieram meter na canoa o Capitão Roque 

com os da sua casa, e mais alguns, que por todos eram trinta e tantas pessoas 

pouco mais ou menos, e querendo-os o dito Padre Frei Pedro praticá-los diante 

do mestre do Jari como mandava na sua ordem o general de Estado, não só 

agora a prática por a gente se meter logo na canoa, e como a tal prática dos 

padres fora em português, língua que ele testemunha não entende, e não sabe 
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dar parte do que se praticara, mas só sim de que todos só queriam vir 

livremente com o Padre Frei Pedro, e alguns já antes de o tal Padre Frei Pedro 

de Santa Rosa chegar à Aldeia de Jari se tinham vindo por terra ter com ele. 

     E perguntando se sabia, que depois disso viera o Capitão-Mor de Gurupá 

Calisto da Cunha a esta Aldeia com ordem do general do Estado a tirar os 

índios que tinham vindo do Jari, e se foram violentados, ou por sua vontade, 

respondeu que sabe que o Capitão-Mor viera a esta Aldeia com ordem do 

General de Estado a levar a gente que do Jari tinha vindo voluntariamente, e 

que sabia mais, que o Capitão-Mor tinha levado vinte pessoas pouco mais ou 

menos tão violentamente que o Principal Paperaba e o Capitão Roque 

entroncados, maltratando com um bastão o Principal Paperaba por lhe dizer 

algumas palavras em que demonstrava não querer ir para a Aldeia do Jari. 

      E perguntando se sabia que o dito Capitão-Mor ameaçara o missionário 

que se não achara nessa ocasião presente e só ouvira dizer ao depois que o 

dito Capitão-Mor se agastara demasiadamente com o Padre Frei Pedro de 

Santa Rosa. 

      E perguntando se punha com ódio, paixão ou amor desordenado 

respondeu que sem paixão tinha deposto o que sabia. 

E sendo-lhe lido todo este seu depoimento de verbo ad verbum, e perguntando 

se continha verdade, respondeu que continha verdade e nela se ratificava. E 

assinei aqui com uma cruz por não saber escrever com o Padre Comissário 

Delegado, e comigo, escrivão, em fé do que fiz este termo, dia mês e ano ut 

supra. 

Frei Joaquim da Conceição 

Comissário Delegado 

Frei João da Salvação 

Escrivão 

Do Índio X Jerónimo Principal 

     E logo no mesmo dia, mês, e ano ut supra, mandou o Padre Comissário 

Delegado vir perante si, e a mim abaixo assinado, ao Índio Bento, de idade que 

parece ser vinte e quatro anos, pouco mais ou menos, a quem deu o 

juramentos dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão dierita, e prometeu 

dizer verdade em tudo o que soubesse, e lhe fosse perguntado. 

    E perguntando aonde era morador respondeu que na Aldeia do Acarapi 

aonde era. 
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     E perguntando-se aonde se achara em Dezembro de 1733 respondeu que 

se achara na Aldeia. 

    E perguntando-se fora o Principal do Acarapi fazer algum descimento, e o 

que lhe sucedeu neste último com o Padre Frei Carlos? Respondeu que sabia 

ter ido o Principal ao descimento, por ele também ter ido com o tal Principal 

nessa ocasião, o que vindo alguns dias de jornada se encontraram com uns 

Tucujús da comitiva do Padre Frei Carlos, entre os quais vinha um Índio 

chamado Gregório o qual praticara a gente que traziam, dizendo-lhe que os 

Padres de Santo António os queriam mandar para o Maranhão e que o Padre 

Carlos os vinha livrar, e assim com esta prática intimados os índios, que com 

ele testemunha e o Principal, sendo a maior parte pertencentes à Aldeia do 

Acarapi, de onde antigamente tinham fugido. 

     E perguntando se sabia que alguns desses que foram para o Jari viessem 

para o Acarapi por ordem do general do Estado e Senhor José da Serra, 

removidos pelo Tenente do Pará Francisco Serrão, respondeu que sabia que o 

Padre Frei Pedro de Santa Rosa tinha ido com ordem do General do Estado 

em companhia do Tenente Francisco Serrão e o soldado José de Miranda a 

buscar a gente ao Jari, e que chegando à Aldeia, dissera o Padre Frei Pedro de 

Santa Rosa ao missionário do Jari, vinha praticar o gentio em sua presença a 

ver se queriam ir com ele, e caso que não quisessem ir com ele. Porém, que o 

Padre missionário do Jari, não admitindo prática, fez apartar da Aldeia a gente 

que por sua livre vontade se lhe recolheu à canoa sem prática alguma, tendo-

se já ido a esse tempo por terra alguma gente para a Aldeia do Acarapi. 

     E perguntado se sabia que depois disso viera o capitão-mor do Gurupá 

Calisto da Cunha a esta Aldeia com ordem do General do Estado a tirar os 

índios que tinham vindo do Jari e se foram violentados ou por sua vontade, 

respondeu que sabe ter vindo o Capitão-Mor do Gurupá a buscar a gente; que 

levaram violentamente entroncado o  Principal Paperaba e o Capitão Roque, 

ouvindo dizer (por se não achar então presente) que o tinham maltratado com 

pancadas com o seu mesmo bastão, mas que não sabe quem foi. 

     E perguntado se sabia que o dito Capitão-Mor ameaçara o missionário, 

respondeu que não ouvira ameaça alguma do Capitão-Mor, mas só sim ouvira 

dizer aos corumins de caça do Padre, que o Capitão-Mor dissera, que se o 

Padre Frei Pedro  não fora parente do General do Estado, lhe havia de dar com 

um bastão . 
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     E perguntado se depunha com ódio, paixão ou amor desordenado? 

Respondeu que tudo tinha deposto sem a mínima paixão . 

     E sendo-lhe lido todo este seu depoimento de verbo ad verbum, e 

perguntado se continha verdade, e nela se ratificava, e assinou aqui com uma 

cruz por não saber ler, com o Padre Comissário Delegado e comigo, escrivão, 

em fé de que fiz este termo dia, mês e ano ut supra. 

 
(aa) Frei Joaquim da Conceição 

Comissário Delegado 

Frei João da Salvação 

Escrivão 

Do Índio  X  Bento 

 
     E logo no mesmo dia, mês e ano ut supra mandou o Padre Comissário 

Delegado vir perante si, e a mim, abaixo assinado, o Índio Afonso, de idade 

que parece ser de quarenta anos pouco mais ou menos, a quem deu os 

Juramentos dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão direita, e prometeu 

dizer verdade em tudo o que soubesse e lhe fosse perguntado . 

     E perguntado aonde era morador, respondeu que na Aldeia do Acarapi de 

onde era Meirinho. 

    E perguntado aonde se achara em Dezembro de 1733 respondeu que na 

dita Aldeia . 

    E perguntado se sabia que o Principal da Aldeia do Acarapi fosse fazer 

algum descimento, e nesse último o que lhe sucedeu com o Padre Frei Carlos 

das Chagas? Respondeu que sabe que o tal Principal fora ao descimento por 

ele ter também com ele nessa ocasião, o qual depois de bastantes dias de 

jornada, vindo com bastante gente, chegara a ter com o Padre Frei Carlos das 

Chagas da Província da Conceição, e praticando com o tal (Padre), que 

andava também a descimento, e dizendo-lhe ele, testemunha, que andava 

descendo o gentio, o dito padre lhe dissera que descessem gente e se fossem 

para a sua Aldeia. Porém, foram logo uns Tucujus da comitiva do Padre Frei 

Carlos, entre os quais ia um chamado Gregório e praticaram o gentio, que ele e 

o seu Principal traziam descido para a sua Aldeia de Acarapi, dizendo-lhes que 

os Padres de Santo António os queriam mandar para o Maranhão, e que o 

Padre Frei Carlos os vinha a livrar, a qual prática, diz ele, testemunha, ouvira 

dizer aos índios, mandara fazer o Padre Frei Carlos, da qual, atemorizado, o 

gentio se ficaram com o dito Padre, sendo muitos deles pertencentes ao 
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Acarapi por dela terem fugido, e virem descidos por sua vontade, e foram para 

o Jari trazendo testemunha e seu Principal, vinte pessoas pouco mais ou 

menos . 

     E perguntado se sabia que alguns desses que foram para o Jari viessem 

para o Acarapi por ordem do General de Estado, e o senhor José da Serra, e 

movidos pelo Tenente do Parú Francisco Serrão, e respondeu que de vista só 

sabe que indo o Padre Frei Pedro com ordem do General de Estado com o 

branco José de Miranda, trouxera consigo o Capitão Roque com a sua gente e 

mais algumas pessoas que seriam trinta pouco mais ou menos. Porém, que  

ouvira dizer que todos vieram por sua livre vontade, e que lhe consta também 

por ele as práticas depois de virem, e lhe dizerem, não queriam estar senão na 

Aldeia do Acarapi, o que se mostra bem ser verdade, porquanto, sem prática 

nem violência, se vieram meter na canoa do missionário e os outros se terem já 

vindo por terra antes do Padre Frei Pedro lá chegar . 

     E perguntado se sabia que depois disso viera o Capitão-Mor de Gurupá 

Calisto da Cunha a esta Aldeia com ordem do General de Estado a tirar os 

índios que tinham vindo do Jari, e se foram violentados ou por sua vontade, 

respondeu que sabe o Capitão-Mor do Gurupá viera buscar a tal gente, e que 

levando contra sua vontade, indo o principal Paperaba e o Capitão Roque 

entroncados e fazendo alguma resistência o Principal Paperaba lhe quebraram 

nas costas o seu mesmo bastão. 

    E perguntado se sabia que o dito Capitão-Mor ameaçara o missionário 

respondeu que ouvira dizer a algumas pessoas que o Capitão-Mor dissera ao 

Padre Frei Pedro  que se não for a parente do Governador do Estado lhe havia 

de dar com um bastão. 

     E perguntado se depunha com ódio, paixão ou amor desordenado, 

respondeu que sem a minima paixão tinha deposto a verdade. 

    E sendo-lhe lido todo este seu depoimento de verbo ad verbum , e 

perguntado se continha verdade ? Respondeu que continha verdade e nele se 

ratificava, e se assinou com uma cruz por não saber escrever com o Padre 

Comissário Delegado e comigo Escrivão em fé de que fiz este termo em dia, 

mês e ano ut supra. 

 (aa) Frei Joaquim da Conceição, Comissário Delegado 

Frei João da Salvação,Escrivão 

Do Índio  X  Afonso 
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     E logo no mesmo dia, mês e ano ut supra, mandou o Padre Comissário 

Delegado vir perante si e a mim abaixo assinado o Índio Luís, de idade que 

parece ser de cinquenta anos pouco mais ou menos, a quem deu o juramento 

dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão direita e prometeu dizer verdade 

em tudo o que soubera e lhe fosse perguntado . 

    E perguntado aonde era morador? Respondeu que na Aldeia do Acarapi. 

    E perguntado aonde se achara em Dezembro de 1733 em tempo que veio o 

Capitão-Mor de Gurupá à Aldeia de Acarapi. Respondeu que estava na cidade 

nessa ocasião. 

    E perguntado se sabia que o principal do Acarapi fosse fazer algum 

descimento, e o que lhe sucedeu nesse último com o Padre Frei Carlos das 

Chagas da Provincia da Conceição, que ele mesmo fora com o tal seu 

Principal, com o consentimento de seu missionário Frei Pedro de Santa Rosa, 

vindo já com bastante gente, bastantes dias de jornada, topara com o Padre 

Frei Carlos das Chagas , o qual lhe dissera que fossem para a sua Aldeia. 

Porém, que logo foram uns Tucujus da comitiva do dito Padre que também 

andava em descimento, e praticaram o gentio que traziam, ele e o seu 

Principal, dizendo-lhes que os Padres de Santo António os queriam levar para 

o Maranhão, e que o Padre Frei Carlos os vinha livrar, do que, intimado, o 

gentio se ficou com a gente do dito Padre e fora para o Jari , sendo muitos 

deles já antigamente pertencentes a Acarapi por, de lá terem fugido, e que com 

o principal do Acarapi vieram só vinte pessoas pouco mais ou menos. 

     E perguntado se sabia que alguns desses que foram para o Jari viessem 

para o Acarapi por ordem do General de Estado removidos pelo Tenente do 

Pará Francisco Serrão, respondeu que sabe que o Padre Frei Pedro  fora a Jari 

com ordem do General de Estado em companhia do Tenente do Pará 

Francisco Serrão e o soldado José de Miranda, e que ouvira dizer que o 

Capitão Roque se metera na canoa do Padre Frei Pedro  com a sua família e 

mais algumas pessoas que seriam trinta pouco mais ou menos, sem prática 

alguma ou violência, e que ia, antes do tal Padre ir a Jari,        gente; se tinha já 

ido por terra ter com ele, e outro sim, que eles mesmos lhe disseram a ele 

testemunha estavam mais contentes de estarem já na sua antiga Aldeia. 

     E perguntado se sabia que depois disso viera o Capitão-Mor Calisto da 

Cunha a esta Aldeia por ordem do General de Estado a tirar os índios que 

tinham vindo do Jari e se foram violentados ou por sua vontade, que não sabe 

coisa alguma de vista por estar então na cidade, mas que ouvira dizer aos 
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demais índios que tinha vindo o Capitão-Mor a Gurupá buscar a gente que 

tinha vindo do Jari, e que alguma tinham levado contra sua vontade, de sorte 

que o Principal Paperaba e Capitão Roque foram entroncados, e outro sim que 

o principal fazendo resistência para não ir dizendo era esta a sua Aldeia, o 

Capitão-Mor de Gurupá lhe quebrara o bastão do mesmo Principal nas costas 

do mesmo principal Paperaba. 

     E perguntado se sabia que o mesmo Capitão-Mor de Gurupá tinha 

ameaçado, respondeu que não sabe, mas ouvira dizer tivera algumas razões 

com o Padre sobre o  querer levar a gente que levou contra sua vontade. 

     E perguntado se depunha com ódio, paixão ou amor desordenado? 

Respondeu que sem a mínima paixão tinha deposto. 

     E sendo-lhe lido todo este seu depoimento  verbo ad verbum, e perguntado 

se continha verdade? Respondeu que continha verdade e nela se ratificava, e 

assinou aqui com uma cruz por não saber escrever com o Padre Comissário 

Delegado e comigo, escrivão, em fé do que fiz este termo, dia, mês e ano ut 

supra. 

(aa) Frei Joaquim da Conceição, Comissário Delegado 

Frei João da Salvação, Escrivão 

Do Índio T  Luís 

 
     Ao desassete dias do mês de Junho de mil setecentos e trinta e quatro 

mandou o Padre Comissário Delegado vir perante si e a mim abaixo assinado 

ao Índio Rosário, de idade que parece ser de quarenta e cinco anos pouco 

mais ou menos, a quem deu juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs 

sua mão direita e prometeu dizer a verdade em tudo o que soubesse e lhe 

fosse perguntado. 

     E perguntado aonde era morador? Respondeu que na Aldeia do Acarapi. 

    E perguntado aonde se achava em Dezembro de 1733 em ocasião em que 

veio a estaAAldeia do Acarapi o Capitão-Mor de Gurupá? Respondeu que 

quando o tal Capitão-Mor chegara, que estava fora, mas que logo viera e ainda 

achara o tal Capitão-Mor, e vira o que sucedera nessa ocasião. 

    E perguntado se sabia que o Principal do Acarapi fosse fazer algum 

descimento e o que lhe sucedeu neste último? Respondeu que ele mesmo 

testemunha tinha ido com o seu Principal ao descimento, e vindo já depois de 

alguns dias de jornada, trazendo gente bastante, da qual muitos eram fugidos 

já da Aldeia do Acarapi, encontrara já com alguns índios da comitiva do Padre 
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Frei Carlos das Chagas da Província da Conceição, dos quais um era Gregório, 

Tucuju, o qual virara de tal sorte o gentio, com algumas marandubas que, 

aterrorizados, se ficaram com o dito Padre e foram para o Jari. 

     E perguntado se sabia que alguns desses que foram para o Jari  viessem 

para o Acarapi por ordem do General de Estado o Senhor José da Serra 

removido pelo Tenente do Parú Francisco Serrão? Respondeu que ele 

testemunha tinha ido com o tal Padre Frei Pedro de Santa Rosa em companhia 

do Tenente Francisco Serrão, e o soldado José de Miranda, os quais levavam 

ordem do General de Estado, e chegados que foram ao Jari, se vieram meter 

alguns índios, que seriam trinta pessoas pouco mais ou menos, e que o Padre 

Frei Pedro de Santa Rosa saíra a praticar com o Padre missionário do Jari, 

mas que não sabia o que praticaram, por ele ficar na canoa e não saber a 

língua portuguesa, e só sabe que não lhe meteram na canoa e vieram por sua 

livre vontade sem alguém os praticar, e que outro sim antes do dito Padre Frei 

Pedro chegar ao Jari, se tinham já vindo por terra algumas pessoas por 

estarem desejosas de virem para a sua Aldeia. 

     E perguntado se sabia que o Capitão-Mor do Gurupá viera depois disso com 

ordem do General de Estado a tirar os índios que tinham vindo do Jari e se 

foram violentados ou por sua vontade? Respondeu que sabia que o Capitão-

Mor tinha vindo com mais soldados a buscar os tais ditos índios e que de facto 

levara o Principal Paperaba e o Capitão Roque, levando-os entroncados por 

não quererem ir voluntariamente e juntamente, maltratando o Principal 

Paperaba com o seu mesmo bastão.  

      E perguntado se sabia que o Capitão-Mor do Gurupá tinha ameaçado ao 

missionário, respondeu que ouvira que o dito Capitão-Mor tinha agastado com 

o Padre, mas que como se achava na roça, não sabia como, e o que foi. 

    E perguntado se depunha com ódio, ou amor, ou paixão desordenada, 

respondeu que tinha deposto sem paixão alguma. 

   E sendo-lhe lido todo este seu depoimento de verbo ad verbum, e perguntado 

se continha verdade, respondeu que era a mesma verdade, e nela se ratificava, 

e assinou aqui com uma cruz por não saber escrever com o Padre Comissário 

Delegado e comigo, escrivão, em fé de que fiz este termo dia e ano ut supra. 

 (aa) Frei Joaquim da Conceição, Comissário Delegado 

Frei João da Salvação, Escrivão 

O Índio X Rosário 
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     E logo no mesmo dia, mês e ano ut supra, mandou o Padre Comissário 

Delegado vir perante si, e a mim abaixo assinado, ao Índio Gaspar, de idade de 

cinquenta anos pouco mais ou menos como pareceu ser, a quem deu o 

juramento dos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão direita e prometeu 

dizer verdade e tudo o que soubera, e lhe fosse perguntado. 

    E perguntado aonde era morador? Respondeu que na Aldeia do Acarapi. 

   E perguntado aonde se achara em Dezembro de 1733 quando viera o 

Capitão-Mor a esta Aldeia do Acarapi, respondeu que quando viera achara na 

Aldeia o dito Capitão-Mor do Gurupá. 

    E perguntado se sabia que o Capitão-Mor digo que o Principal do Acarapi 

fosse fazer algum descimento e o que lhe aconteceu neste último? Respondeu 

que sabia ter ido o Principal do Acarapi ao descimento por ele mesmo ter ido 

ao descimento, e que vindo alguns dias já de viagem encontrara com alguns 

Tucujus da comitiva do Padre Frei Carlos das Chagas, que também andava a 

descimento, os quais atemorizando os gentios que, ele testemunha e o seu 

principal traziam, com lhes dizer que os queriam os Padres de Santo António 

mandar para o Maranhão, do que atemorizados se deixaram ficar e se foram 

para o Jari com o dito Padre Frei Carlos sendo muitos deles pertencentes a 

esta Aldeia, por terem dela fugido; e perguntado se sabia que alguns desses 

que foram para o Jari viessem para o Acarapi por ordem do General de Estado 

removidos pelo tenente Francisco Serrão? Respondeu que só sabe que o seu 

Padre Frei Pedro fora a Jari, e que também ouvira dizer que sem prática 

alguma se viera meter alguma gente na canoa do Padre Frei Pedro, tendo 

muito antes dela ter chegado o dito Padre, vindo outra gente por terra ter à sua 

Aldeia com o seu Padre Frei Pedro de Santa Rosa. 

     E perguntado se sabia que depois disso viera o Capitão-Mor do Gurupá 

Calisto da Cunha a esta Aldeia com ordem do General de Estado a tirar os 

índos que tinham vindo do Jari, e se foram violentados, ou por sua vontade, 

respondeu que quando ele viera achara já o Capitão-Mor na sua Aldeia e vira o 

Principal Paperaba por ele não ter vontade de ir para o Jari. 

    E perguntado se sabia que o dito Capitão-Mor tinha ameaçado o missionário 

respondeu que só ouvira dizer que tinha pelejado com o Padre Frei Pedro de 

Santa Rosa. 

    E perguntado se depunha com ódio, paixão ou amor desordenado, 

respondeu que sem a mínima paixão depunha. 
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    E sendo-lhe lido todo este seu depoimento de verbo ad verbum, e 

perguntado se continha verdade, respondeu era a mesma verdade e nela se 

ratificava, e assinou aqui com uma cruz por não saber escrever com o Padre 

Comissário Delegado e comigo, escrivão, em fé do que fiz este termo, dia, mês 

e ano ut supra. 

(aa) Frei Joaquim da Conceição,Comissário Delegado 

Frei José da Salvação, Escrivão 

Do Índio X Gaspar 

 
    E logo no mesmo dia, mês e ano ut supra, mandou o Padre Comissário 

Delegado vir perante si e a mim abaixo assinado ao Índio Belchior, de idade 

que parece ser de cinquenta anos pouco mais ou menos, a quem deu o 

juramento dos Santos Evangelhos em que pôs sua mão direita e prometeu 

dizer a verdade em tudo o que soubesse e lhe fosse perguntado. 

    E perguntado aonde era morador, respondeu que era morador na sua Aldeia 

do Acarapi.  

   E perguntado onde se achara em Dezembro de 1733 na ocasião em que 

viera o Capitão-Mor ao Acarapi, respondeu que se achava na roça. Porém que 

viera dela estando ainda o Capitão-Mor na Aldeia.  

    E perguntado se sabia que o Principal do Acarapi fosse fazer algum 

descimento, e o que lhe sucedera nesse último, respondeu que ele mesmo fora 

com o Principal ao descimento, e vindo já com a gente bastante, depois de 

alguns dias de viagem, lhes saíram ao encontro uns Tucujus, dos quais um se 

chamava Gregório, os quais eram da companhia do Padre Frei Carlos das 

Chagas, da Provincia da Conceição, que andava também em descimento, os 

quais fizeram práticas tão ruins aos índios que com ele vinham, que eles com 

mui boa vontade e contentes de virem para a Aldeia do Acarapi com o Principal 

e ele testemunha ficarão de tal forma intimidados que se ficaram com os ditos 

Tucujus, e lhe constava terem ido com o tal Padre Frei Carlos para o Jari sendo 

muitos pertencentes a esta Aldeia, por dela terem fugido. 

    E perguntado se sabia que alguns desses que foram para o Jari viessem 

para o Acarapi por ordem do General de Estado, o Senhor José da Serra, 

promovidos pelo tenente do Parú Francisco Serrão, respondeu que lhes 

constava ter o Padre Frei Pedro de Santa Rosa ido com alguns soldados do 

presídio do Parú  à Aldeia por sua livre vontade, e sem que interviesse prática 

alguma, e que outro sim lhe constava, ter já antes de ir o Padre Frei Pedro, 
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vindo por terra outra pouca de gente a buscar à sua Aldeia e o seu Padre Frei 

Pedro. 

    E perguntado se sabia que depois disso vieram o Capitão-Mor do Gurupá 

Calisto da Cunha a esta Aldeia com ordem do General de Estado a tirar os 

índios que tinham vindo do Jari, e se foram violentados ou por sua vontade, 

respondeu que, vindo ele da sua roça achara na Aldeia o Capitão-Mor do 

Gurupá, e vira levar alguma gente contra sua vontade, e de sorte que o 

principal Paperaba e o Capitão Roque foram entroncados e o bastão do 

Principal Paperaba lho quebrara nas suas mesmas costas. 

E perguntado se sabia que o dito Capitão-Mor tinha ameaçado ao missionário, 

respondeu que ouvira dizer aos seus pais e avós que o Capitão-Mor tinha dito 

enfadado ao Padre Frei Pedro que se não fora parente do General de Estado 

lhe havia de dar com o bastão que tinha na mão. 

    E perguntado se depunha com ódio, paixão ou amor desordenado, 

respondeu que não tinha deposto coisa alguma paixão, digo com alguma 

paixão. 

   E sendo-lhe lido todo este seu depoimento, perguntado se continha a 

verdade, respondeu que continha verdade, e nela se ratificava e assinava aqui 

com uma cruz por não saber ler com o Padre Comissário Delegado e comigo, 

escrivão, em fé de que fiz este termo dia, mês e ano ut supra. 

 (aa) Frei Joaquim da Conceição, Comissário Delegado 

Frei João da Salvação, Escrivão 

Do Índio  X  Belchior 

 
     Acto de conclusão: Eu, escrivão abaixo assinado, por não serem 

necessárias mais testemunhas, faço esses autos conclusivos ao nosso muito 

Reverende Padre Mestre Comissário Provincial Frei Francisco da Rosa, para 

que sobre eles determine o que for servido. Belém do Pará, 15 de Agosto do 

nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo de 1734. Frei João da Salvação, 

Escrivão. 

                
 

DOCUMENTO Nº 191 

173(…), Agosto, 19, Pará – Certidão de Prédica de Frei António do 

Nascimento, Pregador, e Guardião do Convento de Santo António do 

Pará, passada pelo Comissário do Convento de Santo António do Pará, 

Frei Manuel do Menino Jesus. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 2, doc. s/n.. 

 

      Certifico eu abaixo assinado que o Irmão Pregador Frei António do 

Nascimento, desde que acabou o seu colégio até agora, sempre exercitou o 

ministério do sagrado púlpito frequentemente, isto é, em tempo que se lhe 

ofereceu, e o fez com aceitação do povos, razão por que se faz digno da graça 

da lei dos estatutos por ter cumprido os anos competentes. 

      E por me ser pedida esta lha passei que se necessário a juro in verbo 

sacerdotis. Neste Convento de Santo António do Pará, aos 19 de Agosto de 

17(_). 

(a) Frei Manuel do Menino Jesus, Irmão Comissário. 

 

DOCUMENTO Nº 192 

S. d. (post 1735), Lisboa) – Carta de Francisco de Albuquerque Coelho de 

Carvalho sobre as Capitanias de Cumã e Camutá, no Estado do 

Maranhão. 

Biblioteca Virtual de Arthur Cezar Reis – cópia de mss. vários. 

 

III.mo e Ex.mo Snr. 

     Diz Fran.co de Albuquerque Coelho de Carvalho que os Snr.es Reis que 

Santa Gloria hajão forão servidos conceder as Capp.nias do Cumá e Camutá no 

Estado do Maranhão de– – - e herdado aos Ascendentes do Supp.º na qual se 

achão o mesmo confirmado por V.Mge como tudo consta das suas Doaçoens 

que se achão neste conço no anno de 1735 e reg.das a fl.1 que ajunta e entre os 

mais bens que Suppº compette pelas dittas doaçoens he a redizima de todas 

as rendas, direitos, e Dizimos que dellas se pagão a V.Mg.de e porq. 

costumandosse nos tempos paçados arremataremse os dittos Dizimos da 

Capp.nia do Cumá por déz mil e seiscentos cruzados se arbitrou de redizima ao 

Suppº setenta e dous mil cruzados e hoje pelo augmento em q. se acha a dita 

Cappnia com grandes despezas dos Donatarios tem sobido os ditos direitos a 

quinze mil e tantos cruzados como consta da certidão junta, e cada ves mais 

vão sobindo, e duvidão os Rendr.os e Prov.es da Fazenda de V.Mge m.dar 

satisfazer ao Supp.º a redizima conforme a renda de hoje e só lhe mandão 

pagar pello tempo antigo ao que he contra a Doação e em observancia della 

deve V.M.e servirse m.dar que ao Suppº se paguem as d.as redizimas pelo preço 

que se arrematarem os dittos direitos. Peço a V.Mg.e lhe faça m.ce m.dar paçar 
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Provizão para q. se faça pagam.to ao Suppº das redizimas p.lo preço q. se 

arrematarem os d.os dir.tos El Rei senhor nosso. 

 (a) Manoel Caetano Lopes de Lavre. 

 

 

DOCUMENTO Nº 193 

1736, Janeiro, 21, Lisboa – Petição do Guardião do Convento de Santo 

António de Lisboa ao Senado da Câmara para serem pagas as ordinárias 

em falta. Inclui um requerimento de 15 de Fevereiro de 1736 dos mesmos 

frades ao Senado para lhe ser paga certa dívida. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7. 

 

 Dizem o Padre Guardião e mais religiosos do Convento de Santo 

António dos Capuchos desta cidade de Lisboa Ocidental que este ilustre 

Senado, como padroeiro e fundador que é do dito convento, se obrigou, por 

uma escritura, a dar todos os anos cinquenta mil reis pagos aos quartéis, na 

mesma forma que se paga aos ministros e oficiais deste mesmo Senado, para 

ajuda da sustentação dos religiosos no dito convento, moradores em 

observância da Real Resolução de Sua Majestade, que assim determinou, 

sendo consultado sobre a aceitação deste padroado e ordinária que dele se 

devia pagar, como consta da escritura junta. E porque um há ano em que se 

lhe não tem satisfeito a dita ordinária, não faltando eles nunca a cumprir as 

obrigações da dita escritura, roga a Vossa Senhoria seja servido mandá-la 

passar, mandando que o Tesoureiro das cidades lhes satisfaça tudo o que se 

lhe está devendo da dita ordinária, atendendo à aplicação que tem, e o que o 

dito tesoureiro lhe continue a pagar na forma da escritura junta. 

      E Roga Mercê. 

      [Despacho: (…) o Tesoureiro das Cidades pague aos suplicantes. Lisboa 

Ocidental, 21 de Janeiro de 1736] 

(aa) Manuel Borges//  Manuel da Silva. 

   

      Importa o que venceram os suplicantes até ao fim de Dezembro do ano 

passado de mil e setecentos e trinta e cinco, a respeito de cinquenta mil reis 

cada ano, importa setenta e cinco mil Reis. 
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      75 Reis, da qual quantia para haver seu pagamento devem apresentar 

certidão de último que se fez pela folha da cidade, Lisboa Ocidental, 25 de 

Dezembro de 1736. 

(a) José Rodrigues 

      Mandam a vós Tesoureiros das Cidades façais pagamento de setenta e 

cinco mil reis ao Padre Guardião e religiosos do Convento de Santo António 

dos Capuchos, a saber, vinte e cinco mil reis vencidos nos últimos seis meses 

do ano de mil e setecentos e trinta e quatro, respeito de cinquenta mil reis de 

sua ordinária com que foram lançados em a folha do mesmo ano. E cinquenta 

mil réis vencidos em todo o ano passado de 1735, a qual quantia e escritura se 

obrigara o senado a dar-lhe anualmente como padroeiros e fundadores do dito 

Convento com faculdade real. 

      E por esta certidão de recurso do Padre Guardião ou do Padre Provincial 

Geral ou Síndico do mesmo Convento, e certidão do registo, com verba posta 

nas adições da folha dos ditos anos de 1734 e 1735, os ditos setenta e cinco 

mil reis. 

      Lisboa Ocidental, 26 de Janeiro de 1736. 

[Assinaturas] 

      Dizem o padre Guardião e mais religiosos do Convento de Santo António 

dos Capuchos desta cidade de Lisboa Ocidental que Vossa Senhoria lhes 

manda pagar pelo mandado incluso a quantia de 75 mil reis que se lhes estão 

devendo da sua ordinária vencida até ao fim de Dezembro do ano próximo 

passado de 1735. 

 E porque o Tesoureiro das Cidades duvida pagar aos suplicantes a 

importância do dito mandato sem primeiro ir requerer ao Desembargador, o 

que não pode ter lugar, pois só ao Senado pertence o deferir-lhes, 

principalmente quando no próprio decreto de Sua Majestade proximamente 

expediu, e expressamente permite a satisfação de semelhantes ordinárias, cujo 

pagamento só a Vossa Senhoria toca mandar fazer. 

 Pede a Vossa Mercê lhe faça mercê mandar que o dito Tesoureiro das 

Cidades satisfaça logo ao suplicante a importância do mandato incluso, sem 

embargo da sua dúvida. 

 E Roga Mercê. 

      [Despacho: O Tesoureiro das Cidades, sem embargo da sua dúvida, pague 

aos suplicantes. Lisboa Ocidental, 18 de Fevereiro de 1736. 

(aa) Manuel João Rodrigues 
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José Quaresma 

 

     [Inclui: 1736, Fevereiro, 15, Lisboa, “Requerimento dos Religiosos do 

Convento de Santo António de Lisboa do Senado para lhes serem pagos 75 mil 

reis de ordinária em dívida”. 

 O Padre Guardião e mais religiosos do Convento de Santo António dos 

Capuchos desta cidade requerereram ao Senado, se lhes estão a dever, ao 

dito convento, dos seis meses últimos do ano de 1734 – e em todo o ano de 

1735 – tudo de juro que vai lançado nas folhas dos ditos anos. 

 Ao que se me oferece grande dificuldade satisfazer a dita quantia por 

dois motivos: o primeiro, por não ter receita do ano de 1734, por ter já dado a 

conta do dito ano. E com a falta que houve de mais de cinquenta mil cruzados, 

ficaram os suplicantes por pagar. 

 E outros muitos da mesma natureza, como foram os enjeitados e os 

pobres do Hospital Real. 

 E, da mesma sorte, não me é possível satisfazer o que se lhe deve do 

ano de 1735 – por não haver receita que chegue a pagar os ordenados e 

proprinas, e mais despesa precisa do tribunal,  que em tudo prefere a este 

pagamento. 

 E ainda, não haver cobrança alguma do contrato da variagem, que é 

donde se satisfaça este e os mais pagamentos de ordinárias e juros. 

 E o segundo motivo que também se me oferece é o que já fiz presente 

ao Senado, me dizer o Secretário de Estado que todo o dinheiro que se cobra 

das rendas do Senado, em virtude do decreto de Sua Majestade e que 

estivesse penhorado, somente teria aplicação para os reparos das calçadas, 

ficando a mais renda para os ordenados, proprinas, e mais despesas precisas 

do tribunal. 

 Pelo que, satisfazendo-se aos mais que vão lançados em folhas de 

ordinárias e juros por suas antiguidades como na dita folha, se me ordena pelo 

Senado, e tendo receita que possa suprir este pagamento, e, se não encontrar, 

o que pela mesma folha se me ordena, que alterando, ou preferindo primeiro 

uns do que outros pagamentos, se me não levarão em conta, e os porei de 

minha casa, o que tudo me impede a que prontamente obedeça ao despacho 

do Senado dado neste requerimento dos suplicantes. 

 E a mesma razão que há para se deferir a este pagamento é a que 

impede a todos os mais a quem se deve as grandes quantias de juros, que 
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estão por satisfazer desde o ano de 1733. E sempre Vossa Senhoria mandará 

o que for servido. Lisboa Ocidental, 15 de Fevereiro de 1736. 

(a) Felício da Silva 

 Haja vista o despacho. Síndico. 

 Lisboa Oriental, 15 de Fevereiro de 1736. 

(aa) Manuel Borges 

José Quaresma 

 O Tesoureiro das Cidades duvida bem em semelhantes pagamentos, 

principalmente pelos dois fundamentos que aponta, dos quais o primeiro da 

falta de dinheiro não tem resposta, e o segundo é que, na verdade, se deve 

praticar. 

 Porém, este requerimento me parece que tem muita diferença dos 

outros em que se perde pagamento de juros, esmolas, ou outras dívidas 

atrasadas, porque ainda que tem o nome de esmola, é porque as religiões 

mendicantes se lhe não pode fazer obrigação de outro título, e é na verdade 

uma ordinária, em satisfação do direito de padroado que deve entrar na classe 

dos ordenados do Tribunal, o qual considerará este negócio com madureza, e 

parecendo-lhe ser assim, se deve satisfazer havendo dinheiro para os 

ordenados. 

(a) Sequeira 

 O Tesoureiro das Cidades pague aos suplicantes visto ser esta despesa 

ordinária. Lisboa Ocidental, 23 de Março de 1736. 

(aa) Manuel Borges 

José Quaresma 

 

 

DOCUMENTO Nº 194 

1737, Fevereiro, 25, Belém do Pará –  Consulta da Junta das Missões do 

Estado do Maranhão e Pará acerca dos  privilégios dos donatários das 

capitanias sobre os índios. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis, cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves d‟ Aquem e d‟ 

Além Mar em África Senhor de Guiné. Faço saber a vós Junta das Mssões do 

Estado do Maranhão que por parte de Francisco Albuquerque Coelho de 

Carvalho, Governador e Capitão Geral das Capitanias do Cumá e Tapuitapera 
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nesse mesmo Estado, se me fez a petição, cuja cópia com esta se vos remete, 

assinada pelo Secretário do meu Conselho Ultramarino em que representa 

intrometerem-se os governadores desse Estado em lhe tirarem índios das ditas 

capitanias e aldeias delas que os donatários descem do sertão voluntariamente 

por provisões que para isto lhe forão concedidas, pedindo-me lhe fizesse 

mercê, em observância das ditas provisões, mandar passar alvará para poder à 

sua custa mandar fazer as entradas dos índios que quiserem vir assistir às 

ditas capitanias à sua custa, e que para isso possa eleger qualquer dos 

religiosos ou clérigo que lhe parecer mais conveniente, ordenando aos 

governadores lhe dêem toda a ajuda, e lhe não divirtam os ditos índios, e 

cumpra inteiramente as graças e mercês concedidas aos donatários, porque de 

tudo resulta grande serviço a Deus, utilidade publica, e aumento das minhas 

rendas. 

      E visto o dito requerimento, e o que sobre ele respondeu o Procurador da 

minha Coroa, me pareceu ordenar-vos informeis com vosso parecer, ouvindo o 

Procurador dos Indios, que responderá por escrito. Ele Rei Nosso Senhor o 

mandou pelos Doutores João de Souza e Manuel Fernandes Varges 

Conselheiros do seu Conselho Ultramarino, e se passou por duas vias.  

     Bernardo Félix da Silva a fez, em Lisboa Ocidental, a doze de Março de mil 

setecentos e trinta e sete.  

       (a) O Secretário Manuel Caetano Lopes de Lavre a fez escrever. 

Por despacho do Conselho Ultramarino de 25 de Fevereiro de 1737. 

O Procurador dos Indios responda na forma da Ordem de S. Majestade. 

Belém do Pará, 2 de Outubro de 1737. 

 

 

DOCUMENTO Nº 195 

1737, Outubro, 6, Belém do Pará, Convento de Santo António – Traslado 

autêntico das contas da Junta das Missões, pedidas por Frei Francisco da 

Rosa, relativas aos anos de 1734 a 1737 em que exerceu o cargo de 

Presidente da Junta das Missões no Maranhão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n.. 

 

     (À margem: Segunda Via) 

     Ex.mo Senhor Comissário Provincial 
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     Diz Frei Francisco da Rosa, leitor de Teologia, que para bem da justiça dele, 

suplicante, lhe é necessário um extracto autêntico das contas de todo o tempo 

en que o suplicante foi prelado das Missões, e outrossim lhe é necessário 

também que os Irmãos Missionários e religiosos todos que foram súbditos do 

suplicante, passem por certidão passada no sobredito extracto de contas sem 

as receitas das ditas contas se faz menção de todas as arrobas de cacau, 

salsa e cravo, peixe que os missionários por si, ou por outrem, enviaram ao 

suplicante, não só para o consumo das Missões para não irem para o particular 

de cada uma delas, ou se sabem se das ditas espécies se se distraísse alguma 

arroba, de sorte que se não ache lançado em receita, declarando outrossim na 

dita certidão se sabem que algum missionário mandasse ao suplicante algum 

cacau, cravo e salsa para o particular do suplicante, ou para pessoa alguma 

seu parente, amigo ou conhecido do suplicante, e se foi feito o dito cacau, 

cravo, e salva, por via de negros que os missionários dessem ao suplicante, 

mas também por via de alguns resgates, que o suplicante mandasse aos 

missionários para os comutarem em cacau, cravo e salsa para ele, suplicante, 

ou para as sobreditas pessoas, e porque os missionários e religiosos todos, ou 

a maior parte deles, se acham por ora neste Convento de Santo António de 

Belém do Pará, peço a Vossa Caridade Provincial seja servido mandar-me que 

o irmão Secretário passe o sobredito extracto, conferido e autenticado, em 

modo que faça fé, e outrossim mandasse também que os missionários e mais 

religiosos passem do que lhes constar na forma sobredita.    

     E receberá mercê. 

    Passado como pede.  

    Belém do Pará, 6 de Outubro de 1737. Irmão Comissário.//.Frei João da 

Salvação, Pregador e Notário.//.Certifico que, vendo o Livro das Contas das 

Missões, achei a fl. 33 as contas na forma seguinte: 

 

     Recibo de vinte e nove de Junho de 1734 até 15 de Julho do dito ano. 

 Por noventa e oito arrobas de cacau que trouxe o Irmão Frei Pedro de Santa 

Rosa ………………………………………………………………………...…353$800 

Despesa do mesmo tempo acima declarado:    

– Por sete vacas a Bernardo Coelho .…………………………………….....49$000 

– Por cento e quarenta e nove sacos de farinha a António Francisco...70$000 

Por tabaco ao dito ………………………………………………………………7$200 

– Por pano ao dito ………………………………………………………….....20$000 
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– Por vinho, vinagre e água ardente ao Silva ……………………………...12$000 

– Por arroz, e facas, a Cipriano Taveira ……………………………………..3$800 

– Por seis frascos de vinho a Baltazar do Rego…………………………....62$000 

– Por chapas a António Vieira …………………………………………………6$000 

– Por feitio de um ornamento a João Álvares ……………………………...15$000 

– Por galinhas ………………………………………………………………….11$800 

– Por boticas …………………………………………………………………….8$000 

– Por duas fragas de água ardente ao Santarém …………………………..5$500 

– Por uma Imagem de São José, e Menino, e resplendor ……………….30$000 

– Por sete canadas de água ardente comum ……………………………….7$000 

– Pelo que o Procurador das Missões mandou dizer se lhe restava do outro ano 

……………………………………………………………...…………………....51$600 

– Por doze frascos de vinho ………………………………………………….12$000 

– Por sessenta panos de arroz ………………………………………………24$000 

– Por vaca, capivara e leitões a José Álvares Roxo ………………………12$000 

– Por uma serra ao dito ………………………………….……………………10$000 

– Por ferragens nas Mercês e água ardente ………….……………………18$800 

– Por cinquenta panos de farinha……………………….…………………...25$000 

– Por fretes a Marcos do Amaral …………………………………………….17$540 

– Por fretes a António Gomes ……………………………………………….11$200 

– Pelo que se ficou devendo das contas passadas ……………………...709$123 

Soma a lauda atrás da despesa um conto cento e quarenta e oito mil e 

sessenta e três réis ……………….……………………………………….1:148$063  

     Soma o recibo trezentos e cinquenta e dois mil e oitocentos réis a despesa 

um conto cento e quarenta e oito mil e sessenta e três réis, salvo erro, em fé do 

que assinamos. Irmão Presidente Frei Discreto e Irmão Síndico // Frei 

Francisco da Rosa, Discreto // Francisco Potefeliz, Síndico. 

     Examinadas as sobreditas contas, se achou que quando foi feito o termo da 

Visita em que se declararam os erros das contas passadas já o Irmão Síndico 

tinha lançado em receita os duzentos e oitenta e quatro mil cento e quarenta e 

sete réis que tinha lançado de mais na despesa, motivo porque está errado o 

termo nas contas acima, e aonde diz que resta à Missão setecentos e noventa 

e cinco mil duzentos e sessenta e três rs, deve dizer resta a dever à Missão 

duzentos e nocenta e três mil duzentos e oitenta e um réis.    
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    Recibo de 13 de Julho de 1734 em que tomou posse das Missões o 

Reverendo Padre Mestre Frei Francisco da Rosa, Comissário e Presidente das 

Missões, até 20 de Novembro do sobredito ano: 

– Por cinco mil de tainha que Frei Bernardo mandou de Joanes…………..5$000 

– Por seis mil rs de peixe que mandou mais o dito …………………………6$000 

– Por cinquenta mil rs de trinta arrobas de peixe que vieram da pescaria...  

……………………………………………………………………………………50$000 

– Por cinco mil rs de tainhas que mandou o Irmão Frei Bernardo .………..5$000 

Soma o recibo como presente sessenta e seis mil salvo erro…………….66$000 

 

Despesa do mesmo tempo. 

– Por novecentos e noventa e três mil duzentos e oitenta e um rs que se 

ficaram devendo das contas passadas ……………………………………993$281  

– Por vinte e um mil e seiscentos rs que houve de diminuição para de seis 

arrobas de cacau de recibo das contas passadas …………………………21$600 

– Por setenta e cinco mil rs de cento e cinquenta alqueires de sal que se 

compraram a António Gomes a 5000 o alqueire …………………………..75$000 

– Por doze mil rs de suas fragas de água ardente do Reino que se compraram 

ao dito a 6 cs …………………………………………………………………...12$000 

– Por vinte mil rs de dois barris de vinho que se compraram ao dito a dez mil rs 

cada barril …………………………………………………………………...... 20$000 

– Por vinte e sete mil rs de cinco dúzias de chapéus comprados ao Cónego 

António Francisco Porfito  a quatrocentos e cinquenta cada um ……….. 27$000 

– Por cinquenta de ferramenta comprada ao dito a quinhentos e cinquenta rs à 

peça, importam vinte e sete mil e quinhentos rs ………………………….. 27$500 

– Por vinte e dois mil rs de quarenta peças de ferramenta mais comprada ao 

dito a quinhentos e cinquenta rs a peça ………………………………..…. 22$000 

Soma a despesa um conto cento e noventa e oito mil trezentos e oitenta e um 

réis.…………………….…………………………………………………… 1:198$031 

– Por mil cento e vinte rs de uma peguinha (?) de fita comprada ao Cónego 

António Francisco Porfito a sessenta rs a vara ………………………….1:120$00 

– Por vinte mil rs de vinte e cinco passas de panos comprados a Francisco 

Pereira a oitocentos rs ………………………………………….…………... 20$000 

– Por seis mil e quatrocentos rs de oito peças de cré compradas ao dito a oito 

centos rs a peça …………………………………………………………………6$400  
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– Por oito mil rs seiscentos e quarenta rs de quatro peças de Ruão compradas 

ao dito a oitocentos rs rs a peça ……………………………………………... 8$000 

– Por vinte mil rs de quatro peças de Prim compradas ao dito a quarenta rs o 

côvado …………………………………………………………………………... 2$000 

– Por catorze mil e quatro centos rs de duas espingardas compradas ao dito 

que vale doze mil e duzentos rs cada uma …………………………………14$400 

Total ………………………………………………………………………....1:276$941 

– Por oito mil rs de dois côvados de ouro comprados ao dito a quatro mil rs o 

côvado …………………………………………………………………………....8$000 

– Por quatro mil e oitocentos de quatro, digo, digo, doze dúzias facas 

compradas ao dito a quatrocentos rs a dúzia ………………………………..4$800 

– Por quarenta e três mil e duzentos rs de quatro rolos de pano comprados ao 

dito a dez mil e oitocentos rs …………………………………………...…… 43$200  

– Por cento e trinta e três mil e seiscentos rs de dois pacotes de Bretanha (?) 

que vieram do Reino, dos quais se perdeu um na Baía de Joanes se alagou o 

padre Frei José de Santa Teresa …………………………………………. 133$600 

– Por vinte e dois mil e duzentos rs de oito arrobas de açúcar que ficou 

devendo o irmão Frei Júlio de Santo Egídio..……………………………… 22$200 

 

     Soma a despesa como pública um conto quatrocentos e oitenta e oito mil 

trezentos e quarenta e um rs salvo, que abatidos sessenta e seis mil rs que 

houve de recibo ………………………………………………………………. 66$000 

     Resta a dever a Missão um conto quatrocentos vinte e dois mil trezentos e 

quarenta e um réis salvo erro, em fé do que assinamos, em fé de que se fez 

este termo que assinaram aqui o irmão Síndico, e Presidente, e discretos, Frei 

Francisco da Rosa, Presidente das Missões. Frei Bernardino de Santa Teresa 

discreto. Francisco de Paz Flor Síndico.  

 

     Recibo de vinte de Dezembro de 1737 até 14 de Abril de 1735. 

– Por vinte, digo, vinte mil rs de uma capela de missas que encomendou José 

de Sousa e Azevedo …………………………………………………………. 20$000 

– Por vinte mil rs de uma capela de missas que encomendou Manuel da 

Fonseca, (e) importa o recibo como parte quarenta mil rs salvo erro……20$000 

(Total de missas)……………………………………………………………… 40$000 

– Por um conto vinte e dois, digo, quatro centos e vinte e dois mil trezentos e 

um rs que se ficaram devendo das contas passadas ………………… 1.422$301 
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– Por vinte e cinco mil rs de cinquenta alqueires de farinha que deu Luís de 

Moura ………………………………………………………………………….. 25$000 

– Por vinte mil rs de um rolo de pano a Manuel da Fonseca …………….20$000 

– Por cinco mil rs de vinte e cinco potes a José de Sousa de Azevedo…. 5$000 

– Por quatro mil de duas canadas de água ardente de cabeça que levou o 

Irmão Leigo Frei Manuel quando foi para o Reino 

……………………………4$000 

– Por quinze mil duzentos e cinquenta rs de treze canadas e um quartilho de 

água ardente comum e uma canada de água ardente de cabeças a Leonardo 

da Silva para a viagem dos Solimões………………………………………..15$250 

 – Por seis mil e oitocentos rs de medicamentos da botica para as Missões 

……………………………………………………………………………………. 6$800 

– Por dez mil trezentos e cinquenta rs de ferragens ao Mestre José Gonçalves, 

ferreiro….………………………………………………………………………..10$350 

– Por vinte e cinco mil rs de cinquenta panos de farinha a Calisto da Cunha que 

levou o Irmão Frei Lourenço para o Pará a quinhentos rs o pano 

……………………………………………………………………………….…..25$000 

– Por quarenta mil rs de cem alqueires de farinha a Agostinho Monteiro a 

quatrocentos rs o alqueire ……………………………………………………40$000 

 

Soma a despesa como partes um conto quinhentos e setenta e três mil 

setecentos e quarenta e um rs salvo erro ………………………………1:573$741 

     Em fé do que se fez este termo em que se assinaram o Irmão Síndico, 

Presidente e Discreto .//. Frei Francisco da Rosa, Presidente das Missões. Frei 

Bernardino de Santa Teresa, Discreto. Francisco Potefeliz, Síndico. 

 

     Recibo de 14 de Abril até 10 de Julho de 1735. 

– Por quarenta mil rs de duas capelas de missas que encomendou Manuel da 

Costa …………………………………………………………………………... 40$000 

– Por vinte e um mil e seiscentos rs de seis arrobas de cacau que vieram das 

Missões …………………………………………………………………………21$600 

– Por cento e vinte e nove mil e seiscentos rs de vinte e quatro arrobas de 

cravo que vieram da Guiana ……………………………………………..... 129$600 

– Por vinte arrobas de peixe a Luís de Moura ……………………………..30$000 

– Por vinte arrobas de peixe a Luís da Costa Jordão trinta mil rs ……….30$000 
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Importa o recibo como parte duzentos e cinquenta e um mil e duzentos réis 

salvo erro …………………………..………………………………………… 251$200 

 

Despesa do mesmo tempo. 

– Por um conto quinhentos e trinta e três mil setecentos e quarenta rs que se 

ficaram devendo de contas passadas …………………………………...1:533$740 

– Por dois rolos de pano a Manuel da Costa quarenta mil rs …………… 40$000 

– Por quarenta mil rs de oitenta paneiros de farinha ao Tesoureiro dos 

Ausentes a cinquenta tostões o paneiro …………..………………………. 40$000 

– Por três mil rs de uma canastra de letria a João da Silva ………………. 3$000 

– Por três mil rs de uma arroba de biscoito ao dito ……………………… ...3$000 

– Por mil e seiscentos rs de dezasseis lebras de manteiga ……………… 1$600 

– Por dois mil e quatrocentos rs de seis queijos ao dito ………………….. 2$400 

– Por seis tostões de seis caixas de marmelada ao dito…………………… $600 

– Por quatro mil rs de quatro peças de panicos ao dito…………………… 4$000 

– Por um barril de vinho ao dito oito mil e quinhentos rs …………….…….8$500 

 Por vinte e cinco mil réis de cinquenta alqueires de farinha que o Irmão Frei. 

Alexandre tomou no Parú……………………………………………………. 25$000 

Soma a despesa como parece um conto seiscentos e sessenta e quatro mil e 

oitocentos e quarenta e um réis salvo erro, os quais abatidos ……….1:664$841 

Duzentos e cinquenta e um mil e duzentos rs que houve de recibo…....251$200 

 

     Resta a dever à Missão um conto quatrocentos e treze mil seiscentos e 

quarenta e um rs salvo erro, em fé do que se fez neste termo que assinaram o 

Irmão Síndico, Presidente, e discretos. Frei Francisco da Rosa, Presidente das 

Missões. Frei Bernardino de Santa Teresa, Discreto. Francisco Potefeliz, 

Síndico. 

 

Recibo de 10 de Julho até 14 de Novembro do dito ano. 

– Por sete centos e dois mil rs de cento e trinta arrobas de salsa que mandou o 

irmão Frei Pedro de Santa Rosa ………………………..…………………...702$00 

– Por trinta mil rs de vinte arrobas de peixe a José da Costa Jordão……30$000 

– Por nove mil rs de seis arrobas de peixe mais ao dito …………………...9$000 

– Por sete mil e quinhentos rs de arrobas de peixe mais ao dito ………..27$500 
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Importa o recibo como pede setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos réis 

……..........................................................................................................748$500 

 

Despesa do mesmo tempo. 

– Por um conto quatro centos e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e um 

rs que ficaram devendo das contas passadas…………………………..1:441$641 

– Por duzentos e cinquenta mil rs de uma canoa que se comprou ao Capitão 

João Botelho da Costa ……………………………………………………... 250$000 

– Por cento e vinte e cinco mil rs de quinhentos alqueireis de cal comprados a 

João de Sousa no Camutá a duzentos e cinquenta rs o alqueire……….125$500 

– Por dezasseis mil rs de frete do que veio do Reino no navio Renque e 

Conceição …………………………………………………………...…………16$00 

– Por vinte e um mil e seiscentos rs de seis dúzias de chapéus comprados a 

Pascoal Pires a trezentos cada chapéu……………………………………..21$000 

– Por vinte e cinco mil e novecentos réis de cento e vinte e nove varas e meia 

de cré comprado ao dito a duzentos a vara ………………………………. 25$900 

– Por trinta mil rs de três rolos de pano comprados ao dito a dez mil réis o rolo 

……………………………………………………………………………………30$000 

– Por dois mil e quatro centos réis de três peças de penicos comprados ao dito 

……………………………………………………………………………………. 2$400 

 – Por seis mil e oitenta réis de dezasseis dúzias de facas compradas ao dito a 

trezentos e oitenta a dúzia ……………………………………………………. 6$080 

– Por treze mil e quinhentos réis de quatrocentos e cinquenta pregos de meia 

caverna comprados ao dito a três mil rs o cento …………………………..13$500 

– Por quarenta mil rs de quarenta peças de penico ao dito a mil rs a peça 

………………………………………………………………………………….. 40$000 

– Por dez mil rs de cinco dúzias de barretes comprados ao Cónego António 

Francisco Potefeliz a dois mil rs a dúzia ……………………………………10$000 

– Por quatro mil novecentos e cinquenta rs de trinta e três côvados de canela 

azul molhado a cento e cinquenta rs o côvado (que foram) comprados a 

Dionísio Francisco ………………………………………………………………4$950 

– Por três mil cento e noventa rs de vinte e nove côvados e mais de canela a 

cento e dez rs o côvado ……………………………………………….……… 3$190 

(Total )………………………………………..……………………………...2:002$261 
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– Por três mil e oito centos e cinquenta rs de quarenta e oito côvados de 

canelão roxo ao dito, a cento e dez rs o côvado …………………………....3$850 

– Por cinco mil duzentos e oitenta rs de quarenta e oito côvados de canelão 

encarnado a cento e cinquenta rs o côvado ……………………………...….5$280 

– Por sete mil novecentos e cinquenta rs de cinquenta e três côvados de 

canelão encarnado a cento e noventa rs o côvado ……………………...….7$950 

– Por três mil e trezentos rs de trinta e três côvados mais ao dito a cento e dez 

rs o côvado comprado ao dito ……………………………………………..…. 3$300 

– Por três mil quatrocentos e dez rs de trinta e um côvado mais dito encarnado 

ao dito a cento e dez rs o côvado ………………………………………….....3$410 

– Por oito mil rs de um ancorete (?) de água ardente do Reino ao dito .....8$000 

Importam as vinte e uma adições da despesa da lauda atrás como atrás delas 

se vê dois contos e trinta e cinco mil e cinquenta e um rs salvo erro. 

(Total) .……………………………………………………………………... 2:035$051 

– Por sessenta mil rs de seis rolos de pano comprados a Francisco Pereira de 

dez mil rs o rolo ………………………………………………………………..60$000 

– Por quarenta mil rs de quatro rolos de pano a José Álvares Roxo a dez mil rs 

o rolo …………………………………………………………………………….40$000 

– Por vinte mil e oitocentos rs de dezasseis peças de Ruão molhado, 

comprados a Francisco Pereira a mil e trezentos rs a peça ……………...20$800 

– Por sete mil e oitocentos rs de seis achas de fita molhadas ao dito a mil e 

trezentos cada …………………………………………………………………..7$800 

– Por seis peças de Brim adamascado (?) a cem rs o côvado trinta e quatro mil 

e duzentos rs …………………………………………………………………..34$200 

– Por dez mil e quinhentos rs de sete paneiros feijões comprados a Luís de 

Moura a mil e quinhentos rs o paneiro …………………………………..….10$500 

– Por quarenta e oito mil rs de dez arrobas de tabaco comprtado a José da 

Costa Jordão a quatro mil e oitocentos rs a arroba ……………………… 48$800 

– Por vinte e oito mil e oitocentos rs de seis arrobas mais de tabaco ao dito 

…………………………………………………………………………………...28$800 

– Por seis barris de vinho comprados ao Padre Custódio Álvares Roxo, a sete 

mil e duzentos rs cada barril, quarenta e três mil e duzentos rs ………....43$200 

– Por cento e dez mil rs por cem peças da Bretanha ao Padre Custódio Álvares 

a mil e cem réis a peça …………………………………………………….. 110$000 

     Dos quais abatidos, digo, soma a despesa com o (…) dois contos e 

quatrocentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e um reis ……. 2:438$350 
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     Dos quais abatidos setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos rs que 

houve de recibo……………………………………………………………….748$500 

     Resta dever a Missão um conto seiscentos e oitenta e nove mil oitocentos e 

cinquenta e um rs, salvo erro…………………………………………… .1:689$851 

     Em fé do que se fez este termo em que se assinaram o Irmão Síndico, 

Presidente e discretos, Frei Francisco da Rosa, Presidente das Missões, Frei 

Bernardino de Santa Teresa, Discreto, Francisco Potefeliz, Síndico. 

 

     Visitando o Caríssimo Irmão Mestre Comissário Frei Francisco da Rosa as 

Missões da sua jurisdição, e revendo estas contas, as achou justas e conforme 

à verdade, em fé do que mandou fazer estes termos, que assinou. 12 de 

Dezembro de 1735. Frei Francisco da Rosa, Comissário Provincial.  

 

     Contas pertencentes à Missão de Acarapí de que é missionário o Irmão Frei 

Pedro de Santa Rosa. 

 

     Recibo de 15 de Maio de 1735 até 20 de Setembro do dito ano. 

– Por oito arrobas de cacau que o lrmão Frei Pedro deu para o chocolate do 

Irmão Comissário quando foi a visita, das quais mandou dar uma arroba por 

uma camisa que devia ao Irmão Frei Pedro e as sete arrobas mandou meter o 

Irmão Comissário na conta da mesma Missão, importam vinte e cinco mil e 

duzentos rs ……………………………………………………………………. 25$200 

– Por cento e trinta e sete mil e setecentos rs de vinte e cinco arrobas e meia 

de salsa que trouxe o Irmão Frei Manuel da Rosa ……………………….137$700 

– Por cinco mil e quatrocentos rs por uma arroba de salsa mais que trouxe o 

Irmão Frei Manuel da Rosa para a pólvora cinquenta mil e quatrocentos rs 

……………………………………………………………………………………50$400 

–  Por quarenta e cinco mil e nocecentos rs, de vinte e quatro arrobas, de doze 

arrobas, e vinte e quatro libras de cacau que trouxe o Capitão Amaro Pais 

……………………………………………………………………………………..2$700 

Importa o recibo duzentos e dezasseis mil e novecentos rs como parece, salvo 

erro..……………………………………………………………………………216$900 

    

Despesa do mesmo tempo. 

–  Por dez mil e oitocentos rs de um rolo de pano que levou o Irmão Frei 

Manuel da Rosa ……………………………………………………………… 10$800 
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– Por dois mil e quatrocentos rs de seis frascos de aguardente de cabeça que 

levou o dito ….………………………………………………………………….. 2$400 

– Por dois mil e quatrocentos rs de doze frascos de aguardente comum que 

levou o dito …………………………………………………………………… ...2$400 

– Por trinta mil rs de duzentos pregos de caverna a José Álvares a cento e 

cinquenta rs….………………………………………………………………… 30$000  

– Por vinte mil rs de duzentos pregos de meia caverna a cem rs o prego vinte 

mil rs …………………………………………………………………………….20$000 

– Por mil e seiscentos de quatro pregos de talha mais ao dito a quatrocentos rs 

……………………………………………………………………………………..1$600 

– Por oito mil seiscentos e vinte e seis rs por aguardente que tomou a José de 

Sousa …………………………………………………………………………… 8$626 

(Total)……………………………………………………………………….....730$825 

 

– Por vinte e nove mil e vinte e cinco rs de oito arrobas, e duas libras de cacau, 

que mandou dar a Cipriano Tavares ……………………………………… .29$025 

– Por catorze mil e setecentos rs de dois rolos de tabaco ao dito………..14$700 

– Por um rolo de pano trinta mil rs ……………………………………..……30$000 

– Por três mil rs de seis paneiros de sal que levou o Capitão Álvaro Pais. 3$000 

– Por dois mil rs de cinco paneiros de arroz que levou o dito ……………. 2$000 

– Por nove mil rs de seis paneiros de feijões que levou o dito ..………..… 9$000 

– Por três mil rs de seis frascos de aguardente do Reino que levou o dito 

……………………………………………………………………………………..3$000 

– Por três mil rs de seis frascos de vinagre a cinco tostões o frasco que levou o 

dito ………………………………………………………………………….…….3$000 

(total) …………………………………………………………………………..180$950 

 

– Por três mil e quinhentos rs de dez côvados de canelão encarnado que levou 

o dito a trezentos e cinquenta rs o côvado……………………………………3$500 

– Por três mil e duzentos rs de oito libras a pólvora que levou o dito …….3$200 

– Por mil e trezentos rs de uma peça de fita que levou o dito……………...1$300 

– Por uma peça de Brim que levou o dito oito mil e cem rs………………...8$100 

– Por três mil e seiscentos de duas peças de Ruão que levou o dito…. …3$600 

Importa a despesa duzentos e três mil seiscentos e cinquenta réis salvo erro 

………………………………………………………………………………….203$650 

(total)…………………………………………………………………………...216$900 
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     Excede o recibo a despesa em treze mil duzentos e cinquenta rs salvo erro 

……………………………………………………………………………………13$250 

de que se fez este termo em que assinaram o Irmão Síndico, Presidente e 

Discreto Frei Francisco da Rosa, Presidente das Missões, Frei Bernardino de 

Santa Teresa, Discreto, e Francisco Potefeliz, Síndico.  

 

Contas com a Missão do Parú de que é Missionário o Irmão Frei Alexandre da 

Trindade. 

Recibo de 15 de Maio de 1735 até 20 de Setembro do dito ano. 

– Por vinte e dois mil oitocentos e trinta e sete rs de seis arrobas, e onze libras 

de cacau, que trouxe o Capitão Amaro Pais……………………….……….22$830 

 

Despesa do mesmo tempo. 

– Por três mil rs de seis paneiros de sal a quinhentos rs o paneiro, três mil réis 

……………………………………………………………………………………..3$000 

– Por três paneiros de feijões a mil e quinhentos o paneiro quatro mil e 

quinhentos rs ………………..…………………………………………………..4$500 

– Por dois mil rs de cinco paneiros de arroz a quatrocentos rs o paneiro...2$000 

– Por uma peça de Brim dez mil e oitocentos eis……………………..…...10$800 

– Por doze mil e seiscentos res de dois rolos de tabaco………………… 12$600 

Soma a despesa como parece trinta e dois mil e novecentos réis salvo 

erro……………………………………………………………………………….32$900 

 

     Dos quais abatidos vinte e dois mil oitocentos e trinta e sete rs que houve de 

recibo, resta a dever a Missão dez mil e sessenta e três rs salvo erro, em fé do 

que se fez este terrmo, em que assinam o Irmão Síndico, Presidente e 

Discreto, Frei Francisco da Rosa, Presidente das Missões, Frei Bernardino de 

SantaTeresa, Discreto, Francisco Potefeliz, Síndico. 

 

Recibo de 14 de Novembro de 1735 até 12 de Março de 1736. 

– Por sessenta mil rs de quarenta arrobas de peixe a mil e quinhentos réis …. 

……………………………………..…………………………………………… 60$000 

– Por trinta mil rs de vinte arrobas mais de peixe a mil e quinhentos réis 30$000 

– Por vinte e quatro mil rs de sessenta missas que encomendou António José 

Pereira …………………………………………………………………………. 24$000 

– Pela Ordinária do ano de 1734 vinte mil rs em cacau …………………. 20$000 
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– Por trinta mil rs da Ordinária de 1735 em falta …………………………. 30$000 

– Por dez mil rs que deu de esmola José Álvares Roxo ………………… 10$000 

– Por duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos réis de quarenta e nove 

arrobas de salsa que trouxe do Parú o Irmão Frei António do Desterro, digo, de 

Urubuquara…………………………………………………………………... 264$600 

 

     Importam as sete adições do recibo em frente de 14 de Novembro de 1735 

até 12 de Março de 1736 como se vê salvo erro………………………...........   

– Por nove mil e seiscentos rs de oito arrobas de peixe a mil e duzentos réis 

……………………………………………………………………………………..9$600 

 

     Importa o recibo como parece quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentos 

réis……………………………………………………………………………...448$200 

 

 

Despesa do mesmo tempo. 

– Por um conto seiscentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um rs 

que se ficara a dever da lauda passada como se vê neste Livro a fls 36 

………………………………………………………………………………..1:689$851 

– Por quarenta e dois mil rs de cento e quarenta alqueires de sal ao Almoxarife 

a trezentos rs …………………………………………………………………..42$000 

– Por cinquenta alqueires de farinha a Baltazar do Rego a quinhentos rs o 

alqueire ………………………………………………………………………... 25$000 

– Por cem alqueires de farinha mais ao dito a cinco tostões cinquenta mil rs 

……………………………………………………………………………………50$000 

– Por sete mil e duzentos réis de duas (?) a José Rodrigues para dois 

carapinas ……………………………………………………….………………. 7$200  

– Por trinta e seis mil e quinhentos rs de ferragens ao Mestre José Gonçalves 

….............................................................................................................. 36$500 

– Por trinta mil rs de dois rolos de pano a Gonçalo Gomes …………… ..30$000 

– Por vinte e quatro mil rs de dez arrobas de açúcar a António José Ferreira 

………………………………………………………………………………… ..24$000 

Soma a despesa um conto novecentos e quatro mil quinhentos e cinquenta e 

um réis como parece, salvo erro…...……………………………………. 1:904$551 

Dos quais abatidos quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentos réis que 

houve de recibo……………………………………………………………….448$200 
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Resta a dever a missão um conto quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos 

e cinquenta e um réis salvo erro……….………………………………...1:456$351 

 

     Em fé do que se fez este termo, em que assinam o Irmão Síndico, 

Presidente e Discreto, Frei Francisco da Rosa, Presidente das Missões, Frei 

Bernardino de SantaTeresa, Discreto, Francisco Potefeliz, Síndico. 

 

Recibo de 12 de Novembro, digo, Março de 1736 até 12 de Agosto do dito ano. 

– Por trinta mil réis de vinte arrobas de peixe a José da Costa a mil e 

quinhentos 

rs…………………………………………………………………………………30$000 

– Por quarenta arrobas de salsa que trouxe de Acarapí o Irmão Leigo Frei 

Lourenço de Santa Clara a cinco mil e quatrocentos réis a arroba duzentos e 

dezasseis mil réis …………….………………………………………………216$000 

– Por noventa mil rs de vinte e cinco arrobas de cacau que mandou André 

Ferreira .……………………………………………………………………….. 90$000 

– Por cento e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e sete réis de trinta e 

quatro arrobas de cacau que trouxe o Capitão Amaro Pais……………. 125$667 

– Por nove arrobas de salsa que trouxe o Irmão Frei José de Santa Teresa que 

foi à Visita a seis mil e quatrocentos rs a arroba cinquenta e sete mil e 

seiscentos réis …….………………………………...…………………………57$600 

– Por vinte arrobas de salsa que trouxe o Irmão Frei António da Paixão a seis 

mil e quatrocentos réis a arroba cento e vinte e oito mil réis …………...128$000 

– Por vinte e três arrobas de cacau que trouxe o Irmão Corista Frei Lourenço a 

três mil e seiscentos réis setenta e dois mil réis ……………………….…..72$000 

 

     Soma o recibo como parece setecentos e dezanove mil dzentos e sessenta 

e sete réis salvo erro………………………………………………………....719$267 

 

Despesa do mesmo tempo. 

– Por um conto quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e um 

rs, que se ficou devendo das contas passadas…………………………1:456$035 

que importa a adição da lauda atrás como parece um conto quatrocentos e 

cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e um rs salvo erro. 

– Por seis mil que se pagaram de fretes ao Capitão Marcos de Amaral… 6$000 

– Por oito mil rs que se pagaram ao Capitão Francisco da Costa……….. 8$000 
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– Por dois mil e quinhentos rs que se pagaram de fretes ao Capitão Domingos 

Dantas…………………………………………………………………………… 2$500 

– Por duas arrobas de pólvora e quatro arrobas de chumbo a Manuel 

Fernandes Padrão por dezoito mil rs ………………………………………18$0000 

– Por cem peças de ferramenta ao dito a seiscentos rs a peça, sessenta mil rs 

………………………………………………………………………………..… 60$000 

– Por quarenta e oito mil rs de seis barris de vinho ao Bernudo (?) a oito mil rs 

………………………………………………………………………………….. 48$000 

– Por trinta e dois mil e quatrocentos rs de três rolos de pano ao dito a dez mil 

e oitocentos rs ………………………………………………………………… 32$400 

– Por quinze dúzias de louça ao Capitão Domingos Dantas a duzentos e 

cinquenta rs a dúzia, importa três mil trezentos e cinquenta…………… …3$350 

– Por sessenta e quatro mil e oitocentos rs de seis rolos de pano ao dito 

……………………………………………………………………………….… .64$800 

– Por dois mil oitocentos e oitenta rs de vinte e quatro caixões de marmelada a 

o dito………………………………………………………..……………………..2$880 

– Por seis rolos de pano ao cirurgião do navio Renque a dez mil e oitocentos rs 

sessenta e quatro mil e oitocentos…………………………………………...64$800 

– Por doze mil e quinhentos rs de cinco vestias (sic) e cinco calções para os 

pedreiros a José Rodrigues…………………………………………………...12$500 

– Por uma vestia e calções para Henrique, pedreiro, três mil rs ………….3$000 

– Por onze mil e trezentos rs do resto de um ornamento que ficou devendo o 

Padre Frei Júlio de Santo Egídio a João Álvares Pereira.……………….. 11$300 

– Por quatro mil rs de oito frascos de vinagre a António Álvares a cinco 

tostões…………………………………………………………………………….4$000 

 

(Total)……………………………………………………………………...….1:804$28

1 

– Por cinquenta e seis mil rs de quarenta peças da Bretanha que vieram do 

Reino a mil e quatrocentos a peça…………………………………………...56$000 

 – Por trinta e dois mil e quinhentos rs de vinte e cinco camisas da Bretanha 

que vieram do Reino a mil e trezentos rs a camisa ………………………. 32$500 

– Por três dúzias de chapéus a José Gonçalves de Castro a cinquenta e cinco 

rs o chapéu importam dezanove mil e oitocentos rs ………………………19$800 

– Por sete mil e quinhentos rs de cinquenta frascos ao dito, a cento e cinquenta 

rs….……………………………………………………………………………….7$500 
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– Por trinta e dois mil e quatrocentos rs de três rolos de pano ao dito, a dez mil 

e oitocentos rs ………………………………………………………………….32$400 

– Por três dúzias de pratos de estanho ao dito, a três mil a dúzia, nove mil rs 

……………………………………………………………………………………. 9$000 

– Por seis mil e quinhentos rs de (cinco) peças de cré ao dito a mil e trezentos 

rs a peça ………………………………………………………………………....6$500 

(total)…………………………………………………………………………1:971$981 

 

–  Por doze peças de panos a Francisco das Chagas a mil e trezentos a peça 

comportam quinze mil e seiscentos………………………………………….15$600 

– Por doze peças de Ruão ao dito a dois mil e quatro centos rs a peça a dois 

mil e quatrocentos rs…………………………………………………………..17$800 

– Por catorze mil rs de vinte e oito chapéus ao dito a cinco tostões catorze mil 

rs ………………………………………………………………………………...14$000 

– Por sete mil e quinhentos rs de uma peça de chita fina ao dito …………7$500 

– Por dois mil rs de duas peças de chita grossa ao dito………………… ...2$000 

– Por duas peças de louça (?) ao dito a dez mil réis a peça……………...20$000 

– Por cinco dúzias de navalhas de barbear ao dito a mil e duzentos rs a dúzia, 

seis mil réis ………………………………….…………………………………..6$000 

– Por mil e duzentos réis de uma dúzia de espelhos ao dito ………………1$200 

– Por vinte e oito mil réis de três peças de Brim ao dito, digo, vinte e dois mil e 

oitocentos réis……..………………………………………………………….. 22$800 

– Por seis mil réis de duas dúzias de pratos de estanho ao dito …….…... 6$000 

– Por dois contos oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e um réis que junto 

importam as trinta e quatro adições da despesa da lauda em frente como deles 

se vê, salvo erro. 

– Por dezoito mil réis de dois barris de vinho de quatro em pipa ao dito 

Francisco das Chagas ……………………………..………………………….18$000 

– Por quarenta e três mil e dezoito réis, digo duzentos réis, de três frascos de 

água ardente do Reino ao dito a sete mil e duzentos rs o frasco………...43$200 

– Por sete mil e duzentos rs de um barril de biscoito ao dito ……………...7$200 

– Por trinta e dois mil e quatrocentos réis pelas obras todas de Santo Agostinho 

que ficaram do Ilustríssimo Senhor Bispo o Padre Mestre Frei Bartolomeu do 

Pilar ……………………………………………………………………………..32$400 

– Por dezanove mil e quinhentos réis de treze arrobas de açúcar a Francisco 

António Banhol (sic) a mil e quinhentos réis a arroba …………………….19$500 
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– Por trinta e dois mil e quatro centos réis de três rolos de pano ao 

Comendador de Nossa Senhora das Mercês, Manuel Borges …………..32$400 

– Por cento e quatro côvados de baeta que comprou do Cónego António 

Francisco Potefeliz a cruzado o côvado, quarenta e um mil e seiscentos 

rs…………………………………………………………………………………41$600 

– Por dezoito mil rs que se pagaram a José de Sousa de ferragens que lhe 

devia o Irmão Frei João de Jesus que foi Missionário de Urubuquara…..18$000 

– Por sete mil e duzentos réis que mais devia o dito de pano ………..……7$200 

– Por dezoito mil réis de vinte e quatro livros da Exposição da Regra que 

vieram de Lisboa…...…………………………………………………………..18$000 

Soma a despesa como parece dois contos trezentos e vinte e dois mil trezentos 

e oitenta e um réis, dos quais abatidos setecentos e dezanove mil duzentos e 

sessenta e sete rs, que houve de recibo………………………………...2:322$381 

                                                                                                                 719$267 

     Resta a dever a Missão um conto seiscentos e três mil cento e catorze 

rs……………………………………………………………………………...1:603$114 

     Salvo em fé do que se fez este termo em que se assinaram o Irmão Síndico, 

Presidente e Discreto, Frei Francisco da Rosa, Presidente das Missões, Frei 

Bernardino de SantaTeresa, Discreto, Francisco Potefeliz, Síndico. 

 

Contas pertencentes à Missão de Acarapi 

Recibo de 20 de Setembro de 1735 até 4 de Outubro de 1736 

Por treze mil duzentos e cinquenta rs que ficaram das contas passadas por 

exceder a dita quantia a despesa delas como se vê nesse livro a fls. 3…13$250 

Por doze mil rs de quatro potes de óleo de cupaíba que trouxe o Irmão Leigo 

Frei Lourenço de Santa Clara………………………………………………...12$000 

Por dezasseis mil rs de oito arrobas de carne de porco que trouxe o dito..16$00 

Por quinze arrobas de salsa que trouxe o Capitão Amaro Pais a seis mil e 

quatrocentos rs arroba noventa seis mil rs…….……………………..……..96$000 

Importa o recibo como parece cento e trinta mil duzentos e cinquenta réis, 

salvo erro…………………………………….………………..……………….137$250 

 

Despesa do mesmo tempo 

Por aguardente que levou o Irmão Leigo Frei Lourenço de Santa Clara doze mil 

réis…….…………………………………………………………………………12$000 

Por dez arrobas de peixe que levou o dito quinze mil réis………………...15$000 
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Por um rolo de tabaco que levou sete mil e duzentos réis….………………7$200 

Importam as três adições da despesa da lauda atrás como parece salvo erro 

trinta e quatro mil e duzentos réis…….…………………………………..….34$200 

 Por sete mil e duzentos réis de um barril de vinho que levou o Irmão Frei João 

de S. Boaventura comprado a José Fernandes de Castro……………..…..7$200 

Por dez mil e oitocentos réis por um rolo de pano comprado ao dito e levou o 

dito Irmão…………………….……………………………………………….…10$800 

Por trinta mil réis de vinte arrobas de peixe que levou o dito Irmão Frei 

João……………………………………………………………………………...30$000 

Por dez camisas de Bretanha que levou o dito Irmão Frei João de S. 

Boaventura compradas a José Fernandes de Castro a mil e quinhentos réis a 

camisa…………………………………………………………………………...15$000 

Por dez mil réis de uma poça de chita fina comprada ao dito, e levou o dito 

Irmão por quatro mil e oitocentos de duas peças de Ruam ao dito, e as levou o 

dito Irmão…………………………………………………………………………4$800 

Por quatro arrobas de tabaco que levou o Irmão Frei João de S. 

Boaventura……………………………………………………………………...19$200 

Por seis mil réis de quatro paneiros de feijões que levou o dito…..…….…6$000 

Por dois mil e quatrocentos réis de seis paneiros de arroz que levou o dito 

Irmão……………… …………………………………………………………………….. 

 

(Total)……………………………………………………………………….....144$700 

 

     Por  quatro mil e oitocentos réis de um frasqueira de aguardente de cabeça 

que  levou o dito...………………………………………………………….…..20$400  

Por dois mil e quatrocentos réis de uma frasqueira de aguardente comum que 

levou o dito……………………………………………………………….………4$800 

Por uma arroba de chumbo que levou o dito a oitenta réis a libra dois mil 

quinhentos e sessenta réis….………………………………………...………..2$560 

 

     Soma a despesa como parece cento e cincoenta e seis mil quinhentos e 

sessenta réis, dos quais abatidos cento e trinta e sete mil duzentos e cinquenta 

rs que houve de recibo, resta a dever a Missão dezanove mil trezentos e dez, 

salvo erro. Em fé do que se fez este termo em que assinaram o Irmão Síndico, 

Presidente e Discreto.//.Frei Francisco da Rosa Presidente das Missões, Frei 

Bernardino Santa Teresa, Discreto, Francisco de Potefeliz, Síndico. 
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Contas pertencentes à Missão do Parú 

Recibo de 20 de Setembro de 1735 até 4 de Outubro de 1736 

Por noventa e sete mil e oitenta e e oito rs de vinte e seis arrobas e uma libra 

de cacau que trouxe o Irmão Frei José de S. Francisco 

 

Despesa do mesmo tempo 

Por dez mil e sessenta e três rs que se ficaram devendo das contas passadas 

como se vê neste Livro, fls. 137………………………………………..........10$063 

Por dois rolos de pano a José Álvares Roxo a dez mil e oitocentos rs vinte e um 

mil e seiscentos rs, digo a José Fernandes de Castro………………….…21$600 

– Por um barril de vinho ao dito sete mil e duzentos reis……….…………..7$200 

– Por uma frasquinha de água ardente do Reino, sete mil e duzentos réis a 

José Álvares ……………………………………………………………………..7$200 

– Por duas arrobas de bacalhau ao dito a dezoito tostões, três mil e seiscentos 

réis…………………………….…………………………………………………..3$600 

– Por seis peças de Bretanha ao dito a mil e quinhentos réis a peça, a nove mil 

réis ……………………….……………………………………………………….9$000 

– Por quatro dúzias de facas ao dito a cinco tostões a dúzia dois mil rs... 2$000 

– Por setenta mil e seiscentos e sessenta e três rs que tanto importam as sete 

adições da despesa da lauda em frente …………………………………….70$663 

– Por seis chapéus a José Álvares a seis tostões o chapéu ………………3$600 

– Por duas peças de Ruão ao dito a dois mil e quatrocentos rs …………. 4$800 

– Por dois machados ao dito a oitocentos rs o machado…………………...1$600 

– Por seis foices ao dito a oitocentos rs a foice quatro mil e oitocentos rs 4$800 

– Por duas frasquinhas de aguardente comum quatro mil e oitocentos rs 4$800  

– Por duas arrobas de tabaco nove mil e seiscentos rs…………………… 9$600 

(total)…………………………………………………………………………… 99$763 

 

– Por cinco paneiros de sal a quatrocentos rs o paneiro dois mil rs………2$000 

– Por três paneiros de arroz, a quatrocentos rs o paneiro, mil e duzentos 

rs…………………………………………………………………………………..1$200 

– Por três paneiros de feijões, a quinze tostões o paneiro, quatro mil e 

quinhentos rs……………………………………………………………………..4$500 

– Por dezoito arpões de piraíba a duzentos rs, três mil e seiscentos rs…..3$600 
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–  Por quatro arpões de peixe boi a seiscentos rs, dois mil e quatrocentos rs 

……………………………………………………………………………………..2$400 

– Por doze arpões de tartaruga a dois tostões, dois mil e quatrocentos….2$400 

– Por um larraga (sic) dois mil rs …………………………………………….. 2$000 

 

(total)………………………………………………………………………..….117$563 

 

     Soma a despesa como parece cento e dezassete mil quinhentos e sessenta 

e três réis, dos quais abatidos noventa e sete mil e oitenta e oito 

réis…………………………………………………………………….…………97$880 

Resta a dever a Missão trinta mil e quatro centos e setenta e cinco rs salvo erro 

……………………………………………………………………………………34$475 

 

     Em fé do que se fez este termo, em que assinaram o Irmão Síndico, 

Presidente e Discreto.//.Frei Francisco da Rosa Presidente das Missões, Frei 

Bernardino Santa Teresa, Discreto, Francisco de Potefeliz, Síndico. 

 

   Ultimando o nosso Caríssimo Irmão Mestre Comissário Provincial as Missões 

da sua Jurisdição, e revendo as contas delas, achou justas, conforme a 

verdade. Em fé do que mandou fazer este termo, o que assinou a 10 de 

Novembro de 1736.  

(a) Frei Francisco da Rosa Comissário Provincial. 

 

Recibo de 10 de Fevereiro de 1737 até, digo, de 12 de Agosto de 1736 até 10 

de Fevereiro de 1737. 

– Por quarenta arrobas de peixe que foram para as Mercês, sessenta mil 

rs…………………………………………………………………………………60$000 

– Por mais dez arrobas de peixe que foram para José da Costa Jordão, quinze 

mil rs …………………………………………………………………………….15$000 

– Por mais vinte arrobas que foram para André Correia Albernaz trinta mil 

rs………….…………………………………………………………………….. 30$000 

– Por mais quarenta arrobas que foram para as Mercês sessenta mil rs 60$000 

– Por mais seis arrobas nove mil rs …………………………………………. 9$000 

– Por mais trinta arrobas, trinta mil rs ……………………………………… 30$000 

– Por dezoito arrobas de salsa, pertencentes às contas do ano passado, digo 

de 1735, que vieram do Acarapí, as quais mandou o Irmão Frei Pedro de Santa 
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Rosa, pelo Irmão Frei Manuel da Rosa, que por requerimento serão lançadas 

em contas noventa e sete mil e duzentos rs ……………………………….97$200 

 – Pela Ordinária de 1736, trinta mil rs ……………………………………30$000 

Soma o recibo como parece, salvo erro, trezentos e trinta e um mil e duzentos 

rs ……………………………………………………………………………….331$200 

– Por cento e quarenta e quatro alqueires de farinha a cinco tostões, que se 

compraram a António José Ferreira, setenta e dois mil réis ……………...72$000 

–Por três serras que se compraram ao Capitão do Navio António Figueira, digo, 

Navio do Porto, doze mil réis …….…………………………………………. 12$000 

– Por dezassete galinhas e três patos que comprou António Figueira dez mil e 

oitocentos rês …………………..………………………………………………10$800 

– Por vinte paneiras de arroz comprados a Cipriano Taveira, oito mil rs.…8$000 

Pelo que se fixou devendo das contas passadas um conto seiscentos e três mil 

cento e catorze réis ………..……………….……………………………...1:603$114 

Soma a despesa como parece, salvo erro, um conto setecentos e cinco mil 

novecentos e catorze réis ………………………………………………...1:705$914 

Dos quais abatidos trezentos e trinta e um mil e duzentos réis que houve de 

recibo  ………………………………………………………………………... 331$200 

resultam as Missões a dever um conto trezentos e setenta e quatro mil 

setecentos e catorze réis salvo erro….………………………………… 1:374$714 

Em fé do que se fez este termo, em que assinaram o Irmão Síndico, Presidente 

e Discreto.//.Frei Francisco da Rosa, Presidente das Missões, Frei Bernardino 

Santa Teresa, Discreto, o Padre Custódio Álvares Roxo, Síndico. 

 

     Recibo de 10 de Fevereiro de 1737 até 18 de Setembro de 1737 em que 

tomou posse das Missões o Irmão Confessor Frei Francisco de Sales. 

– Por trinta arrobas de peixe, quarenta e cinco mil rs …………………….45$000 

– Por setenta e uma arrobas de salsa que trouxe o Irmão Frei António de Santo 

Alberto do Parú e Acarapí trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos 

réis….…………………………………………………………………………..383$400 

– Por dezoito arrobas de salsa que trouxe João da Costa Freitas da canoa que 

foi ao sertão, tirado o seu quinto, noventa e sete mil e duzentos réis…...97$200 

– Por trinta e três arrobas de cacau que renderam as tartarugas e o peixe que 

trouxe o dito do sertão cento e dezoito mil e oitocentos réis …………...118$800 

– Por quarenta e uma arrobas de salsa, que trouxe do Acarapí o Capitão 

Amaro Pais, duzentos e vinte e um mil e quatrocentos réis.…………… 221$400 
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– Por trinta arrobas de cacau que mandou o Sargento-mor Sebastião 

Rodrigues cento e oito mil réis… …………………………………………..108$000 

     Soma o recibo como parece, salvo erro, novecentos e setenta e três mil e 

oito centos réis….…………………………………………………………… 973$800 

 

Despesa do mesmo tempo. 

– Por um conto trezentos e setenta e quatro mil setecentos e catorze réis que 

se ficaram devendo das contas passadas……..………..………………1:374$714 

– Por aguardente ao irmão Síncico catorze mil réis.. ………………….….14$000 

– Por centro e três paneiros de farinha a quinhentos rs ao Irmão Síndico, 

cinquenta e um mil e quinhentos rs ………………………………………….51$500 

– Por um estojo de lancetas e boticas três mil e quinhentos réis ………….3$500 

– Por meia libra de salsa para o meirinho do Joanes ao cirurgião-mor, 

seiscentos réis…………..……………………………………………………….. $600 

– Por um hábito de linhagem que se mandou dar a Tomé João da Vigia, quatro 

mil e oitocentos réis por frete do navio e matulagem que em Cayena ficaram 

devendo aos padres da Companhia do Irmão Frei Paulo e o Irmão Frei José 

das Chagas do tempo que era Presidente das Missões o Irmão Frei Júlio, 

oitenta mil réis ………………………………….………………………………80$000 

– Por ferragens a José Gonçalves de grades de ferro e outras coisas mais 

pertencentes a obras cento e onze mil quinhentos e quarenta réis…….111$540 

– Por catorze arrobas de salsa pertencentes ao Provedor da Fazenda de 

quatro índios que pagou setenta e cinco mil e seiscentos rs …………….75$600 

– Por mais catorze ditas pertencentes ao Ouvidor Geral de quatro índios que 

pagou setenta e cinco mil e seiscentos rs…………………………………..75$600 

– Por mais catorze das sobreditas pertencentes ao Irmão Síndico de quatro 

Índios que pagou setenta e cinco mil e seiscentos réis …………………...75$600 

Importa a soma das onze adições da despesa da lauda atrás como dela se vê, 

salvo erro, um conto oitocentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e 

cinquenta e quatro réis ……………………………………………………1:867$454 

– Por oitenta paneiros de farinha a Tomás GonçaIves a cinco tostões, quarenta 

mil réis ……………………………………………………………………….....40$000 

– Por cento e cinquenta paneiros de farinha a Manuel da Fonseca, setenta e 

cinco mil réis………………………………………………………………….…74$000 

– Por oito milheiros de tijolos a dez mil a várias pessoas oitenta mil 

réis…………………………………………………………………………….…80$000 
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–Por dúzia e meia de tábuas ao Irmão Síndico quinze mil réis…...………15$000 

 

Soma a despesa acima e atrás, como parece, salvo erro, dois contos e setenta 

e sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro réis…………………… ..2:077$454 

Dos quais abatidos novecentos e setenta e três mil e oitocentos réis que houve 

de recibo………………………………………………………………….… ...973$800 

Ficam devendo as Missões ao Síndico um conto e cento e três mil seiscentos e 

cinquenta e quatro réis…………………………………………………… 1:103$654 

Em fé do que se fez este termo, que assinaram os Irmãos Presidentes das 

Missões novo e velho, Síndico e Discreto. // Frei Francisco da Rosa, Frei 

Francisco de Sales, Presidente das Missões, Frei Bernardino de Santa Teresa, 

Discreto, o Padre Custódio Álvares Roxo, Síndico. 

– Por cinco barrilinhos de vinho ao Capitão de Viana……………………..12$500 

– Por dois barris de farinha ao dito, quinze mil oitocentos e trinta e oito 

réis…………………………………………………………………….…………15$838 

– Por cinquenta e seis dias de Nuno da Silva e Valentim, oficiais de pedreiro, 

trinta mil e seiscentos réis ……………………………………………………30$600 

Soma tudo com a conta do termo acima um conto cento e sessenta e dois mil 

quinhentos e noventa e dois réis, o que tudo se deve ao Irmão Síndico, 

………………………………………………………………………………..1:162$592 

Em fé do que se fez este termo que assinaram os sobreditos Frei Francisco da 

Rosa, Frei Francisco de Sales, Presidente das Missões, Frei Bernardino de 

Santa Teresa, Discreto, o Padre Custódio Álvares Roxo, Síndico. 

 

Contas pertencentes à Missão do Parú. 

Recibo de 4 de Outubro de 1736 até 18 de Setembro de 1737. 

– Por quatro arrobas de salsa que mandou o Irmão Frei João de São 

Boaventura da Missão do Parú, vinte e um mil e seiscentos réis……….. 21$600 

Dos quais abatidos vinte mil e quatrocentos e setenta dois rs que restava a 

dever das contas passadas, ficam as Missões devendo mil cento e vinte e oito 

réis……………………….……………………………………………………... 20$472 

…………………………………………………………………………………..…1$128 

     Em fé do que se fez este termo que assinaram os Irmãos Presidente das 

Missões, Síndico e o irmão Discreto.//.Frei Francisco da Rosa, Frei Francisco 

de Sales, Presidente das Missões, Frei Bernardino de Santa Teresa, Discreto, 

o Padre Custódio Álvares Roxo, Síndico. 
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     Rol do que deve o Sargento-mor Sebastião Rodrigues da Capela-Mor de 

que é Padroeiro e gastos que se fizeram nela até o (galgaramento?) das 

paredes. 

– Por mil alqueires de cal a duzentos e cinquenta réis duzentos e cinquenta mil 

réis ………………………………………………………………………….....250$000  

– Por mais duzentos ditos a 400 rs, oitenta mil réis .…………………..…..80$000 

– Mais mais 600 a duzentos rs, cento e sessenta mil rs réis.…………...160$000 

– Por mais seiscentos a duzentos rs cento e sessenta mil r réis ……....160$000 

–Por seis milheiros de tijolo, seis mil rs, digo, sessenta mil réis ........….. 60$000 

– Por duzentos alqueires de sal a trezentos rs, sessenta mil réis ………60$000 

Por sessenta canadas de água ardente comum, sessenta mil réis..…….60$000 

(total)…………………………………………………………………………...670$000 

 

– Por doze canadas de aguardente de cabeça vinte e quatro mil réis…...24$000 

– Por cinquenta peças da Bretanha a 1$400 rs (sic), cinquenta e quatro mil réis 

……………………………………………………………………………………54$000 

– Por quarenta peças de pânicos a 1$300, cinquenta e dois mil  rei…….52$000 

– Por vestias e calções para os índios oficiais trinta e seis mil réis..…….36$000 

– Por mil e duzentos paneiros de farinha a quinhentos réis..……………600$000 

– Por dúzia e meia de tábuas, quinze mil réis ……………………………..15$000 

– Por quatro grades de ferro, ferramentas de pedreiros, machados, foices, 

ferros de cavar e mais ferramentas, cinquenta e seis mil réis …………...56$000 

(total)………………………………………………………………………......1:507$00 

– Por dezasseis mil réis que vão de menos acima nas Bretanhas………..16$00 

– Por vinte e cinco arrobas de tabaco e quatro mil e oitocentos réis a arroba, 

cento e vinte mil réis …………………….…………………………………...120$000 

– Por vinte paneiros de feijões a $500 rs trinta mil réis..…………………. 30$000 

– Por dez arrobas de peixe grosso quinze mil réis………………….……...15$000 

– Por catorze rolos de panos ……………………………………………………..$00 

 

(total) ………………………………………………………………………...1:688$000 

– Por vinte e cinco dias a Valentim Pedreiro 500 réis..…………………….12$500 

– Por vinte e quatro dias a Nuno da Silva, pedreiro, a 600 réis ………….14$400 

Soma a conta acima um conto setecentos e catorze mil e 

novecentos……………..……………………………………………………1:714$900 
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os quais se devem às Missões que concorreram para os sobreditos gastos. 

 

Rol do que tem dado a conta da sobredita. 

– Por trinta arrobas de cacau, a 3$600 a arroba, cento e oito mil réis…108$000 

– Por quatro rolos de pano………………………………………………………..$00 

– Por cinco rolos de tabaco, cujas arrobas ele dirá…………………………….$00 

– Por dez alqueires de feijões, quinze mil réis ……………………………..15$000 

Soma a lauda atrás cento e vinte e três mil réis ……………………...……123$00 

– Por mais dezasseis alqueires de feijões vinte e quatro mil réis …...…...24$000 

– Por cinquenta alqueires de farinha vinte e cinco mil réis ……………….25$000 

– Por mais sessenta alqueires da dita trinta mil réis ………………………30$000 

Soma a conta acima duzentos e sessenta mil réis que, abatidos de um conto 

cento e catorze mil e novecentos réis, fica devendo o Sargento-mor Sebastião 

Rodrigues, digo que abatidos de um conto setecentos e catorze mil e 

novecentos réis que há de dívida, ……………………………………….1:714$900 

Resta a dever às Missões um conto quinhentos e doze mil e novecentos 

réis…………………………………………………………………………...1:512$900 

Resta mais a dever dez rolos de pano, dos quais se devem sete que se 

pediram emprestados ao Irmão Síndico, o qual abona a sobredita dívida na que 

lhe devem as Missões,…………………………………………………….1:162$592 

Às quais resta a dever o Irmão Síndico trezentos e cinquenta mil e trezentos e 

oito réis ………………………………………………………………….…….350$308 

os quais pertencem às obras do Convento. 

 

     Em fé do que se fez este termo que assinaram os Irmãos Presidentes das 

Missões, novo e velho, Síndico e Discreto.//.Frei Francisco da Rosa, Frei 

Francisco de Sales, Presidente das Missões, Frei Bernardino de Santa Teresa, 

Discreto, o Padre Custódio Álvares Roxo, Síndico. 

 

     E não se continha mais no dito Livro das Contas das Missões, que eu, 

Notário, aqui trasladei sem coisa que dúvida faça, bem e fielmente do original, 

que fica em poder do Irmão Confessor Frei Francisco de Sales, Presidente das 

Missões, a que me reporto e certifico, em fé do meu ofício. Convento de Santo 

António de Belém do Pará, 8 de Outubro de 1735. 

(a) Frei João da Salvação, Notário 
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     Frei António da Paixão, Sacerdote, e Ministro que fui da Missão de 

Urubuquara, certifico que, revendo estas contas, nelas achei lançadas em 

receita quarenta e nove arrobas de salsa, que da dita missão vieram a entregar 

pelo Irmão Frei António do Desterro ao Irmão Mestre Frei Francisco da Rosa 

para o comum das Missões, de que era Presidente o dito Irmão Mestre, e 

outrossim achei por bem lançadas em receita treze arrobas de salsa, que eu 

mesmo entreguei ao dito irmão Mestre para o comum das Missões, cujas trinta 

arrobas fizeram os negros que da dita Missão pagou o Irmão Frei António de 

Santo Alberto com os pagamentos que mandou o dito Irmão Mestre por conta 

do comum das Missões, o que tudo se fez na minha presença por ordem que 

tinha do dito Irmão Mestre em o ano de 1735 para o de 1736, em cujo ano 

certifico que da dita Missão se não deram Índios, nem para o comum das 

Missões, nem para particulares alguns do dito Irmão Mestre, nem sei que 

religioso algum dos companheiros que tiveram na dita Missão dessem, nem 

mandassem cacau, cravo ou salsa para o dito Irmão Mestre, excepto as ditas 

quarenta e nove arrobas de salsa, que mandei pelo dito Frei António do 

Desterro, cuja salsa ouvi dizer fizeram os negros da dita Missão pagos na 

ocasião em que o dito Irmão Mestre tinha ido à Visita.  

     Certifico outrossim que no ano de 1736 para o de 1737 dei da sobredita 

Aldeia seis negros para a canoa das Missões que foi ao sertão, de que era 

Cabo João da Costa Freitas, e no sobredito ano não dei mais índio algum para 

o comum das Missões, nem para o particular do Irmão Mestre, nem sei que da 

dita Missão nem de outra alguma viesse cacau, cravou ou salsa que se não 

ache lançada no Livro das Contas. Passa o sobredito na verdade do que sei na 

sobredita matéria, e por me ser pedida, digo, mandado passar esta certidão, a 

passei da minha letra e sinal, e sendo necessário o juro in verbo sacerdotis.  

     Convento de Santo António de Belém do Grão-Pará, hoje, 14 de Outubro de 

1737. 

(a) Frei António da Paixão 

 

     Eu, Frei José de São Francisco, Sacerdote, certifico que no primeiro ano da 

Prelazia do Irmão Mestre Frei Francisco da Rosa, sendo companheiro do Irmão 

Frei Pedro de Santa Rosa, missionário do Acarapí, se pagaram índios, assim 

da dita Aldeia, como do Parú, de que era missionário o Irmão Frei Alexandre da 

Trindade, também de Urubiquara, de que era missionário o Irmão Frei João de 

Jesus, cujos índios todos me não lembra o número, mas sei que todos foram 
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pagos para a salsa de que foi Cabo Simão Rodrigues, e também me não 

lembra o número das arrobas que trouxeram, mas sei que as mandou o Irmão 

Frei Pedro de Santa Rosa por via do Irmão Frei Manuel da Rosa, para entregar 

ao dito Irmão Mestre, e também não sei que nesse ano se dessem alguns 

índios, ou viesse coisa alguma da cacau, cravo ou salsa, para o particular do 

dito Irmão Mestre. 

     Certifico outrossim, que no segundo ano da dita Prelazia, sendo 

companheiro do Irmão Frei Alexandre da Trindade, missiónário do Parú, se 

pagaram seis ou sete índios que levou o Capitão Amaro Pais de Andrade, com 

outros do Acarapí, por conta do comum das Missões, cujo cacau não sei o 

número das arrobas, só sei que da dita Aldeia nesse ano não veio cravo, cacau 

ou salsa para o comum das Missões, e menos para o particular do dito Irmão 

Mestre, e só vieram umas arrobas de cacau para o particular da dita Missão, 

que eu mesmo trouxe, e me consta foram dadas em conta vinte e seis arrobas 

e trinta libras, pouco mais ou menos, na mesma forma, que se acha na receita 

das ditas contas, ainda que conste que pesaram no Parú vinte e nove arrobas 

pouco mais ou menos.  

      Certifico outrossim, que no terceiro ano se deram na dita aldeia quatro 

índios para o comum das Missões, os quais foram com outros do Acarapí para 

a salsa, e pelo Cabo Amaro Amaro Pais de Andrade, mas não sei que salsa 

trouxeram por não estar já morador na dita Missão. Mas sei que no dito ano se 

não passou índio algum da dita aldeia para o particular do Irmão Mestre, como 

também me não consta que em aldeia alguma em nenhum tempo se fizesse. 

Passa o referido na verdade do que sei, e por me ser mandado passar esta 

certidão a passei da minha letra e sinal, o que juro sendo necessário, in  verbo 

sacerdotis. Convento de Santo António, 15 de Outubro de 1737. 

(a) Frei José de São Francisco 

 

     Eu, Frei Alexandre da Trindade, Ministro que fui da Missão do Parú, certifico 

que em todos os três anos em que foi Prelado o Irmão Mestre Frei Francisco 

da Rosa, não mandei para o comum das Missões cacau, cravo ou salsa, e só 

mandei no primeiro e segundo ano algum cacau para o particular da dita 

Missão, o qual suponho se acha na Receita destas Contas, em que não 

suponho falsidade.  

     Só, sim, dei alguns Índios da dita Missão, cujo número no primeiro ano me 

não lembra, ainda que me parece fora para oito, o que melhor dirá o Irmão Frei 
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Pedro de Santa Rosa, que foi o que os mandou à salsa com Simão Rodrigues 

para o comum das Missões.  

    No segundo ano, dei seis índios que foram com Amaro Pais ao cacau com 

outros do Irmão Frei Pedro para o comum também das Missões, e no terceiro 

ano dei quatro ao dito Amaro Pais para ir à salsa para o comum das Missões, 

com outros do Irmão Frei Pedro de Santa Rosa, e do que os ditos índios 

fizeram em todos os três anos. o poderia dizer o Irmão Frei Pedro de Santa 

Rosa e o Irmão Frei Mateus, que foram os que enviaram ao Irmão Mestre os 

tais géneros que extraíram do mato, e me não consta que nem da Aldeia do 

Parú nem de outra alguma se pagassem índios para o particular do Irmão 

Mestre.  

     Passa o referido na verdade, e sendo necessário o afirmo in verbo 

sacerdotis. Convento de Santo António do Pará, 25 de Outubro de 1737 anos. 

(a) Frei Alexandre da Trindade 

 

     Eu, Frei Pedro de Santa Rosa, missionário que fui da Missão do Acarapí, 

certifico que em todos os três anos em que foi Prelado o Irmão Francisco da 

Rosa, não mandou nem mandei fazer coisa alguma de género de cacau, cravo 

ou salsa, senão para os desempenhos das Missões, conforme ele sobredito 

Irmão Mestre me ordenava. Só, sim, lhe mandou um rolo de pano para que lhe 

fizesse alguma coisa para alguma, digo, para uma obrigação, o qual lhe tornei 

a remeter por não se poder fazer nada. E tudo o mais que diz a petição em que 

o dito Irmão Mestre alega, tudo é verdade e eu não digo mais senão que me 

reporto ao que tenho jurado na sindicação do dito.  

     E por ser verdade me assino, hoje 28 de Outubro de 1737 anos, Joanes. 

(a) Frei Pedro de Santa Rosa 

 

Nota: E não se continha mais no dito original, que aqui bem, e fielmente, 

trasladei do próprio que me foi apresentado, o qual eu, Notário abaixo 

assinado, conferi e concertei sem coisa que dúvida faça, o que afirmo em fé do 

meu ofício. Convento de Santo António de Belém do Pará, a 8 de Novembro de 

1737. 

(a) Frei João da Salvação 
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DOCUMENTO Nº 196 

1737, Outubro, 21, Belém do Pará – Escritura da Perpétua Doação da 

Capela-Mor do Convento de Santo António de Belém do Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n. 

 

     Escritura de perpétua doação que faz o Reverendo Padre Custódio Alves 

Roxo como síndico que é do Convento de Santo António da cidade do Pará da 

capela-mor da nova igreja que se anda fazendo no dito convento por 

beneplácito que tem da Província de Santo António de Lisboa de que é ministro 

Provincial deste dito Convento do Pará o Reverendo Padre Mestre Frei 

Francisco da Rosa ao Sargento-Mor Sebastião Rodrigues Barbosa e a sua 

mulher Custódia Gomes moradores nesta mesma cidade, sendo guardião do 

Convento o Padre Frei Francisco de Sales. 

     Saibam quantos este público instrumento de perpétua doação para todo o 

sempre virem como no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 

mil e setecentos e trinta e sete anos aos cinco dias do mês de Março do dito 

ano nesta cidade de Belém do Grão-Pará em pousadas do Muito Reverendo 

Padre Custódio Alves Roxo, Síndico do Convento de Santo António da dita 

cidade onde eu tabelião fui e sendo aí de uma parte o dito reverendo síndico, e 

bem assim da outra o sargento -mor Sebastião Rodrigues Barbosa morador da 

mesma cidade e José Rodrigues Escrivão dos Contos da mesma como 

procurador da Custódia Gomes, mulher do sobredito Sebastião Rodrigues 

Barbosa, pessoas todas bem conhecidas de mim tabelião, pelas próprias de 

que se tratam, e logo em presença das testemunhas ao diante escritas e 

assinadas foi dito pelo reverendo síndico que ele em nome do Sumo Pontífice, 

de quem é procurador económico, ficava para todo o sempre perpetuamente 

ao Sargento-Mor Sebastião Rodrigues Barbosa e a sua mulher Custódia 

Gomes, a capela-mor da nova igreja que se está fazendo neste Convento de 

Santo António do Pará, e que nela poderão usar do direito de padroado na 

forma que o direito canónico e sagrado concílio tridentino dispõem por via de 

mera fundação e edificação e dotação sem o que ninguém pode gozar do 

direito de padroado algum como determina o mesmo sagrado concílio 

tridentino, com a condição de fazerem à sua custa a dita capela até a porem na 

sua última perfeição e para a fábrica, e necessidade da dita capela, oferecerão 

a pagar em cada ano, perpetuamente a quantia de cem mil reis para o que se 

obrigaram a pôr na cidade de Lisboa à vontade dos síndicos da Província de 
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Santo António, dinheiro potável que renda os ditos cem mil reis, e enquanto 

eles ditos doados, não puserem o dito dinheiro à razão de juros, se obrigarão a 

pagarem de seus bens e fazendas próprias, os ditos cem mil reis em cada ano 

para cujo efeito hipotecarão todos os seus bens móveis e de raiz, havidos e por 

haver, especificando os que lhes parecerem mais subsistentes. E logo, sendo 

ouvidas as condições acima pelo dito doado e procurador da doada, 

responderam que eles uniformemente aceitavam de suas livres vontades, tanto 

o dito doado, como o dito procurador da doada que à minha visita e presença, 

fazendo perguntas à dita doada Custódia Gomes se era contente com a 

sobredita doação e com as condições declaradas nesta escritura, me 

respondeu que sim, era contente, e quando o dito seu marido fizesse no 

particular desta doação e condições dela o dava por bem feita, firme e valioso, 

o que tudo passou na presença do seu procurador e testemunhas abaixo 

nomeadas, o que posto por fé, termos em que logo o dito seu marido doado 

Duque ele se obrigava a pôr na cidade de Lisboa, à vontade dos sobreditos 

síndicos da Província de Santo António, dinheiro suficiente que renda os ditos 

cem mil reis para cada ano e que enquanto não tiver posto os ditos juros na 

forma das condições da lei do Reino, se obriga a pagar os ditos cem mil reis 

em cada ano das suas fazendas móveis e de raiz havidos e por haver e com 

especialidade, as quais desde logo hipoteca todas, especialmente um sítio no 

Rio Guamá, chamado Santo António Igarapé do Itaqui, fronteiro às terras de 

Brás Pires, partindo com o marco de Agostinho Domingues para baixo das 

pedras, que constam de doze mil pés de cacau pouco mais ou menos, e quinze 

peças de gentio da terra entre machos e fêmeas, com terras bastantes para as 

lavouras do dito sítio, e outro sim obrigam a ele doador, as suas fazendas e 

bens móveis e de raiz para a factura da dita capela-mor doada até ser posta na 

sua última perfeição com a condição que os padres do dito convento serão 

obrigados a dizer uma missa em cada sábado de todas as semanas do ano, 

cuja sanção será aplicada pelas almas dos pais e mães deles doados e no 

caso que em algum tempo os padres do dito Convento não queiram dizer as 

sobreditas missas será obrigado o reverendo síndico doador a mandar dizer as 

ditas missas dos ditos cem mil reis doados para a fábrica da dita capela, e pelo 

dito síndico foi dito que ele aceitava a sobredita condição e de não faltar a ela 

por si, e pelos mais síndicos seus sucessores e que na mesma forma o 

mandaria declarar aos síndicos da Província de Santo António, quando por eles 

for recebidos os reditos dos juros, digo os reditos dos juros acima declarados, 
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declarando mais que ele síndico doador poderá dispor para o que lhe parecer 

necessário para o convento de que é síndico, a esmola que pertencer dos ditos 

cem mil reis às sobreditas missas. E disseram mais, ele doado e procurador da 

doada que eles davam por firme pura e irrevogável esta escritura com as 

condições sobreditas, e que em nenhum tempo a poderiam derrogar nem 

alterar por princípio algum, nem por via de testamento, nem outra qualquer 

escritura anterior ou posterior a esta escritura de doação com as cláusulas 

sobreditas, pois estas eram as suas últimas e livres vontades, isso sim se 

parecesse a eles ditos doados, e ao dito síndico doador em ordem a melhor 

segurança e subsistência, assim do direito de padroado, como da ordinária e 

fábrica da dita capela-mor. 

     Em testemunho da verdade assim o disseram, outorgaram uns e outros que 

aceitaram e ouviram ler. E eu tabelião o aceito em nome da pessoa ausente a 

quem o favor desta tocar possa como pessoa pública estipulante e aceitante, 

que estipulei e aceitei sendo testemunhas presentes Manuel Lopes, digo Lopes 

Gonçalves, Francisco Nunes, meirinho-geral, e o dito procurador da doada 

José Rodrigues a quem ela pediu por ela assinasse, o que fizera, como o dito 

doado e síndico de que dou fé, cujo instrumento lancei nesta nota por me ser 

distribuído pelo juiz ordinário João de Sousa Moniz. 

(aa) Manuel Lira Barros Tabelião que o escrevi grátis etc. // O Padre Custódio 

Alves Roxo, Síndico // Sebastião Rodrigues Barbosa // Assino por minha 

constituinte Custódia Gomes por ela mo pedir, José Rodrigues // Francisco 

Nunes // Manuel Lopes Gonçalves//. 

     E não se continha mais na dita escritura aqui contido, escrito e declarado, 

que eu sobredito tabelião aqui fiz tresladar bem e fielmente sem coisa que 

dúvida faça da própria a que me reporto em um dos meus livros de notas com 

o qual este treslado conferi, concertei e subscrevi, e selei em público raso. 

Belém do Pará, 21 de Outubro de 1737. 

     Em testemunho da verdade    [sinal de tabelião] 

(a) Manuel de Lira Barros 

 

 

DOCUMENTO Nº 197 

1738, Abril, (?), Lisboa – Carta de D. João V ao Governador do Estado do 

Maranhão sobre os conflitos entre os governadores e donatários pelo 

controlo dos índios nas Capitanias de Cumã e Cumatá. 
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Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daquem e 

dalem mar em Affrica Senhor de Guiné. Faço saber a voz Governador e 

Capitão General do Estado do Maranhão q. por parte de Francisco de 

Albuquerque Coelho de Carvalho se me fes hum Requerimento  em que me 

representou intrometeremse os Governadores desse mesmo Estado em lhe 

tirarem os indios da Capitania de Cuma e Cumatá de q. hé  Donatário e Aldea 

dellas q. os Donatários descem de oferta e voluntariamente por Provizoens q. 

para isso lhe farão concedidas pedindome lhe fizesse  merece em observância 

das ditas, Provizoes, mandar fazer as entradas dos indios que quizerem vir as 

ditas Capitanias à sua custa,  E que para isso possa elleger  qualquer dos 

Relligiosos, ou clérigo q. lhe parecer maes conveniente, ordenando aos 

Governadores lhe dem toda a ajuda e lhe não devirtao os ditos Indios  e 

cumprao inteyramente as graças e merces concedidas aos Donatários poes de 

tudo Resultava grande Serviço a Deos, utilidade publica e augmento das 

minhas Rendas e vendo se a informação q. sobre o dito Requerimento  Se voz 

pedio, o q. respondeu o Procurador dos Indios desse mesmo estado e 

informação q. nesta Corte Se pedio  ao Padre Ajacintho da Companhia de 

Jexú, é o q. respondeo o Procurador de minha Coroa a q. se deu vista lhe 

pareceo ordenar vos defiraes ao suplicante na forma q. o procurador Geral das 

Missões refere na Sua informação de q. com esta Se voz remete a Copia 

assignada pello Secretario do meu Conselho Ultramarino e não de outra sorte 

El Rey Nosso Senhor o mandou pellos Doutorez Josehp Ignácio de Arouche e 

Thomé Gomes  Moreyra  Conselheyros do seu Conselho ultramarino e se 

passou por duaz vias,  Bernardo Felix da Sylva a fez em Lisboa occidental a 

vite e outo de abril de mil e Setecentos e Outo. O Secretario Manuel Caetano 

Lopes de Lavre a fes escrever. 

 

 

(aa) Joseph Ignácio de Arouche – Thomes Gomes  Moreyra 

 

Por despacho do Conselho Ultramarino de Abril de 1738 
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DOCUMENTO Nº 198 

1738, 22 de Abril, Lisboa – Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão sobre a demolição indevida, por parte do antigo 

Governador, de uma aldeia de missão dos frades da Província de Santo 

António no Maranhão. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves daquem e 

dalem Mar em Africa Senhor de Guine. Faço saber a vos Governador e Capitão 

General do Estado do Maranhão que por parte do Comissario Provincial de 

Santo António desse mesmo Estado e Capitania do Pará Seme reprezentou qe 

no anno de mil Setecentos e trinta e quatro por Requerimento dos Religiozoz 

da Provincia da Conceição, o Governador que então existia mandara demolir 

hua nova Aldea que tinhão dado principio os Missionarios da Provincia de 

Santo António a custa da Fazenda Real q. para o tal efeito poucos mezes atraz 

lhes tinha mandado dar, e que os Religiozoz da Provincia da Conceição depois 

de executada a ordem que do Governador havião conseguido passarão por 

authoridade propria a fazer cazas no Sitio da Aldea demolida, e queimada, de 

que resultara intrepor contra ellez o Procurador Geral dos Indios hua ação 

deforça na Ouvidoria porparte dos Indios Aldeanos da Provincia de Santo 

António que sempre tinhão possuído e cultivado com posse pacifica o 

mencionado Sitio, ecorrendo acauza por via ordinaria sem que algua daz 

partez declinase do Juízo Seporfins a Sentença cujo traslado junto oferecia 

maz porque os Reos, passados alguns mezes despois de lhe ser intimada a 

Sentença aquizerão fazer iluzoria dizendo q. aquela cauza só pertencia a junta 

das Missoenz sendo assim q. o contrario se mostrava do seu Regimento e leis 

aonde senão achava clauzula algua pello qual se lhe Cometa o Conhecimento 

das couzas judiciais, antez o contrario tinha eu determinado não só em o 

regimento dos Ouvidores em q. os Constitue Juizes em quaisquer cauzas com 

poder de as avocarê a sy de quaisquer outros julgadores pella decção 

quaisquer, que era exuberantissima em direito, mas tambem por Provizão de 

vinte e Sete de Março de mil e Sete Centos e vinte e hum, em que eu 

expressamente fallando dos Indios Aldeanos determina q. a jurisdição pertence 

as Justicas para julgar as suas Contendas e os Seus Crimes; e aos 

Governadores e Capitães Morez. a Jurisdição q‟ lhes compete para usaré   os 

Indios somente para hir a serra a trabalhar nas obras das Fortificaçõens,    
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pedindo me fosse Servido ordenar q. os deputados da Junta das Missoens 

observem a mencionada Provizão e não se entremetão a tomar conhecimento 

ou a quererem julgar as couzas aí conteúdas entre partez queu tenho cometido 

as minhas justiças, e visto o dito Requerimento,doumentos quejuntou e o q. 

Respondeo o Procurador da minha Coroa q.‟ nelle foy ouvido me pareceo 

dizervos q. os deputados da Junta das Missoeñs devem observar a Provizão 

de vinte e Sete de Março de mil Setecentos e vinte e hú nao se entrometendo 

atomar conhecimento ou a quererem julgar as couzaz e contendas entre partes    

q‟ eu tenho cometido as minhas justicas de que vos avizo para q. pellaparte 

que me toca façais assim executar participando a junta das Missoeñz desse 

Estado a Resolução q. nesta parte fui Servido tomar, e fazendo com q. na 

mesma Junta SeRegiste esta minha ordem para atodo tempo constar. 

      El Rey nosso S.r omandou pellos Doutores Alexandre Metello de Souza e 

Menezez e Thomé Gomes Moreyra Concelheiros do Seu Conselho 

Ultramarino, se passou por duas vias António Maneol Pereira a fez em Lisboa 

occidental em 22 de Abril de 1738. 

O Secretario Manuel Caetano Lopes de Lavre. 

(a) Thomé Gomes Moreyra. 

 

DOCUMENTO Nº 199 

1738, Abril, 26 – Petição do Governador do Estado do Maranhão ao rei (D. 

João V), em sequência do pedido do Provincial de Santo António sobre a 

reedificação do convento daquela Capitania, solicitando apoio para tais 

obras, e despacho negativo do Conselho Ultramarino com o argumento 

de que a Província era sempre muito reticente em colocar os seus índios 

nas obras das fortificações em defesa desse Estado. 

A.H.U., Conselho Ultramarino, Consultas das Partes , Cód. nº 209, fls. 112. 

 

     Convento de Santo António, Maranhão 

     O Governador e Capitão-General do Estado do Maranhão informa no 

requerimento do Missionário Provincial de Santo António em que pede uma 

esmola para a ajuda da reedificação do convento daquela capitania. 

     O Ministro Provincial fez a petição a Vossa Majestade por este Conselho em 

que diz que o Convento de Santo António do Pará de que Vossa Majestade é 

padroeiro está ameaçado de uma total ruína por ser feito de taipa e terra solta, 

que por todas as partes se acha arruinado de formigas, de que resulta cair 
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muito a cada passo as paredes, principalmente no tempo de inverno sem que 

sejam bastantes os muitos espiques de que se acha rodeado o dito convento 

para sustentar aquela máquina sem alicerces firmes, nem para obviarem o 

perigo e desgraça que por instantes está ameaçando aos religiosos nele 

moradores e porque o tal convento é o único que a Província tem em todo o 

Estado do Maranhão para residência dos prelados e receptáculo dos religiosos 

que dele se repartem pelas missões para o emprego da redução dos índios 

fieis, conservação dos convertidos e dilatação da fé e preparação evangélica, 

se necessita fazer a fundamentis e com efeito se deu já o principio à capela-

mor da igreja, mas porque a pobreza que o suplicante e os seus religiosos 

professam os impossibilitam para o seguimento da obra, as quais não poderão 

concluir nem ainda continuar sem que Vossa Majestade concorra para elas 

com aquela inata piedade e real grandeza com que costuma favorecer os 

templos sagrados e casas religiosas, entre as quais parece se fazem com 

especialidade merecedores das suas reais atenções a mencionada igreja e 

convento, não só pelo seu destino, mas também pelo seu real Padroeiro. 

 Pede a Vossa Majestade, que atendendo ao deduzido, seja servido 

consignar no Pará alguma esmola anual para as obras na igreja e convento e 

ordenar-se de cá em Portugal a pedraria necessária para os portais, arcos e 

colunas dos mesmos edifícios, como também o ferro preciso para as obras da 

madeira. 

     E ordenando-se por carta de 15 de Maio do ano passado ao Governador e 

Capitão-General do Estado do Maranhão informar com o seu parecer ouvindo 

por escrito ao Procurador da Fazenda que declarasse a se naquela Provedoria 

haveria meios para se poder dar aos suplicantes as esmolas que pedem, 

satisfez em carta de 24 de Dezembro do dito ano, dizendo que era certo que no 

Convento de Santo António daquela cidade via andar trabalhar bastantes 

índios na reedificação que continuam daquele convento e ainda a consignação 

anual que para a mesma obra pediu o Provincial seria esmola digna da real 

piedade e grandeza de Vossa Majestade como este religiosos têm missões 

com bastantes índios que aplicam à mesma obra e que mandam com  canoas 

a buscar drogas ao Rio das Amazonas entendia que não pararia a sua obra por 

falta de meios, e isto era o que não acontecia nas obras necessárias para a 

fortificação e defesa daquele Estado, que estando umas em parte e outras em 

todo arruinadas não tenha a fazenda real sobras com que lhe acudir, e lhe 

constava que, quando eram para este efeito muitos índios, se achara sempre 
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naqueles religiosos bastante repugnância a dá-los. Tornando-se a dar vista ao 

Procurador da Fazenda disse o que oferecia, o que já tinha respondido. 

     Ao Conselho parece o mesmo que ao Procurador da Fazenda Ocidental. 26 

de Abril de 1738. Abreu. Vargas. Arouche. Moreira. Lavre. 

     [Resolução: Não há que deferir vista a informação. Lisboa Ocidental 5 Agosto de 

1738. Rei.] 

 

DOCUMENTO Nº 200 

1738, Junho, 14, São Luís do Maranhão – Termo da Junta das Missões de 

São Luís do Maranhão sobre a alforria de uma índia de nome Antónia a 

pedido desta. 

A.P.E.M., São Luís do Maranhão, Códice: Assentos, Despachos e Sentenças das 

Juntas das Missões (8 Novembro 1738-14 Junho 1777). 

 

Livro dos Assentos, Despachos e Sentenças, que se determinarem em cada 

Junta de Missões na Cidade de S. Luís do Maranhão 

 Aos oito dias do mês de Novembro do ano de mil e setecentos e trinta e 

oito anos, nesta cidade de S. Luís do Maranhão, no Colégio da Companhia de 

Jesus, aonde estavam os deputados abaixo assinados, convocados pelo 

Senhor Capitão-Mor desta Capitania, João Alvares de Carvalho, como 

presidente da Junta em ausência do Senhor Governador General e na forma 

das leis de S. Majestade (…). 

      Em Junta que se convocou em 8 de Junho do ano de mil setecentos e trinta 

e nove se propôs uma petição da índia Antónia, em que reclamava sua 

liberdade, dizendo que ela fora reduzida a injusto cativeiro por Diogo Freire, 

morador na cidade de S. Luís do Maranhão, o qual, depois de alguns anos, a 

vendeu a António Vieira, morador na Vila de Tapuitapera, pelo bom tratamento 

que lhe dava, mas que fazendo este doação dela – suplicante – a  Cipriano 

Pavão, da mesma vila, o qual a tratava com crueldade, se viu precisada a 

requerer o direito da sua liberdade. 

      E sendo chamados a esta Junta, os ditos Cipriano Pavão, António Vieira e 

Diogo Freire, para se ouvir sumariamente o fundamento que podiam ter para o 

direito de escravidão que pretendiam. 

      Declarou Cipriano Pavão que ele tinha o senhorio da dita índia por doação 

que dele lhe havia feito o mesmo António Vieira, e aparecendo este na mesma 
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Junta, disse que ele tinha recolhido a dita índia por compra que dela fez a 

Diogo Freire por preço de sete rolos de pano, que com efeito lhe pagou. 

      E, sendo ouvido da mesma sorte o dito Diogo Freire para declarar a origem 

da escravidão da dita índia, disse que ela era tida por mulher, ou concubina de 

um mameluco chamado Teodósio, que se reputava por um dos principais da 

Aldeia de Jaguapiri, o qual lhe devia dezoito resgates, e que a esta conta lhe 

dera a dita índia, a qual lhe constava ser baptizada antecedentemente, e que 

não tinha registo algum da dita índia, a qual lhe tinha dado o dito principal por 

estar desgostoso dela, em razão de ser de perversos costumes, de que tudo se 

mandou fazer este termo em Junta para ser assinado pelos ditos Cipriano 

Pavão, António Vieira e Diogo Freire, que sendo-lhe dito, não tiveram dúvida 

em o assinar, e tendo o dito Diogo Freire duvidou sobre o nome da Aldeia de 

Jaguapiri, dizendo que a dita índia era de uma aldeia de gentio, que nem tinha 

nome, nem missionário, e que ele, ou alguns lhe chamavam Aldeia do 

Mameluco. E eu João Luís Engeitado, Oficial da Secretaria de Estado o fiz 118. 

 (aa) António Vieira, Cipriano Coelho Pavão, Diogo Ferreira de Azevedo 

Ouvida também a índia suplicante, e ouvidas as razões de uns e outros, se 

resolveu uniformemente por todos os deputados da junta abaixo assinados que 

a índia suplicante é forra e livre de cativeiro, e que assim se devia declarar no 

despacho da sua petição por não aparecer fundamento algum para que, 

conforme as leis e ordens de S. Majestade, se possa julgar por justo o seu 

cativeiro. E, para que a todo o tempo possa constar esta resolução, mandaram 

fazer este assento que assinaram no dia era ut supra. 

(aa) João de Abreu de Castelo Branco;Diogo Freire Cunha (?); Frei João da 

Purificação; Frei Manuel Álvares;Frei José de Santa Rosa;Padre Gonçalves da 

Cruz;Carlos Pereira 

 

DOCUMENTO Nº 201 

1738, Agosto, 19,  Belém do Pará – Consulta de Frei Clemente de São 

José, Comissário Provincial de Santo António, ao Desembargador Físico-

Mor sobre uma queixa apresentada por um religioso que, estando doente, 

não deveria fazer a viagem ao Reino para cumprir as ordens da Província. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, antigo C.G.P.M., cx. 1, doc. 90. 

 

                                            
118

 Os termos das Juntas anteriores de 8 de Novembro de 1738 foram assinados por Frei 

Manuel Álvares como Secretário da Junta. 
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     Senhor Desembargador Físico-Mor 

     O Comissário Provincial propõe a Vossa Mercê a consulta seguinte: 

     A certo religioso da sua jurisdição enviou o prelado maior da Província uma 

obnediência em  forma de patente paras que na primeira monção de navios 

que se ofereça neste porto, fosse para a Província tratar de certo negócio do 

serviço de Deus e da Religião, acertou o dito religioso, como devia, a 

obediência do seu Provincial com notável resignação, e mostra grandes 

desejos de lhe dar cumprimento, mas diz padece de uma queixa de supressão 

das vias quando se embarca, de que se lhe originam inconvenientes grandes 

para as operações de natureza. Como a matéria é de grande ponderação 

porque de uma parte consta a obediência e da outra pugna a conservação da 

natureza, consulto a Vossa Mercê Senhor Desembargador Físico-Mor, sobre a 

queixa que diz padece o meu súbdito, e rogo a Vossa Mercê seja servido dar o 

seu parecer por papel, para que venha a alcançar verdadeiramente se há ou 

não perigo de vida no embarque de tal religioso. 

     Convento de Santo António do Pará, 19 de Agosto de 1738. 

(a) Frei Clemente de São José,Comissário Provincial de Santo António 

(segue parecer do físico-mor) 

     Reverendíssimo Padre Senhor Comissário Provincial Frei Clemente de São 

José 

     Vi com atenção e poncderei s proposta ou consulta que Vossa 

Reverendíssima enviou sobre a obediência vinda de Muito Reverendíssimo e 

Digníssimo Padre Provincial para que certo religioso faça viagem nestes navios 

ao Reino, onde para o serviço de Deus é muito necessária a sua assistência, e 

que, sem embargo de este tal religioso se confirmar obediente, e com a tal 

ordem e preceito oferecia de juízo de pendente varão, o temor do perigo a que 

se expunha, por entender experimentaria umas supressões e clemências da 

natureza, a que era afecto, e destas se lhe seguiria o maior dano com eu a sua 

vida perigasse deste seu pedido (?) se motivasse, não só deixar de satisfazer 

inteiramente as ordens, mas também encontrar a necessária providência da 

natureza. 

     Esta é, me parece, toda a assistência do caso, o que fisicamente sou 

consultado, e o que com os zelos em que Deus chama a juízo a minha 

consciência para dizer a Vossa Reverendíssima o que entende não só como 

médico, mas como católico também, primeiramente olhando nos para as forças 

de uma obediência, e eu me vejo perplexo neste caso, e não sei deixar de 
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fazer justiça pela parte da ordem vinda, considerando e sabendo que as 

obediências dos (   )hados tem tanto juz em si que mostram natureza de suprir 

ordem importando sobretudo o que diz humano respeito. E quem delas se 

distrai conhecidamente incorre criminalmente nos votos aquando prometeu 

quando se consagra em qualquer religião, e não sei se sacrilegamente procede 

contra o mais eminente Bispo que é Cristo, cuja causa legou a seus ministros 

na terra. 

     E sem embargo que a vida e conservação da natureza deve antepor-se à 

maior lei, pois sem vida e natureza se não pode conservar a boa ordem da 

melhor obra de Deus que foi o Homem, como dizem os Doutores, contudo isto 

só se deve entender quando a ruína é certa e o perigo infalível: porém, isso 

mesmo se não divisa no primeiro caso nem no religioso, de que se trata, se 

reconhece a qual queixa ou habitual enfermidade, por onde de seu informe 

exultamos tal prognostico que faça temer a morte e afirmasse o infalível dano 

da vida. Os ascendentes não têm todos natureza de perseverança e por isso 

são acidentes, porque existem, ora não sucedeu o que não tem o habitual que 

com a sua casualidade se faz sempre permanente para ser vigoroso e infalível 

o seu efeito. E essa é a razão porque não devemos considerar o dano, que 

nem pela actualidade nem pelo hábito se faz precisa a sua prejudicial acção e 

muito menos quando, ouvindo nós casos de maior circunstância, estamos os 

médicos encontrando tão diferentes os sucessos já antigamente advertidos 

pela domada língua de Avicena na sua sentença 4ª do Livro 4º ibi (…).  

     Pois se isto sucede com incerteza de efeito em casos de actualidade como 

nos (…) podemos estar pelo ruim prognóstico defeituoso. Quando a mim, julgo 

não ser oferecido receio suficiente para se faltar a uma obediência quando srm 

esta muitos já arrogaram a grandes calamidades pelo serviço do Rei, que 

Vossa Mercê diz respeito, medindo-o com o de Deus. Ele que chama os 

operários do seu servilço os defenderá, e de Vossa Reverendíssima 

conservará na melhora que lhe deverão. Casa, 21 de Agosto de 1738. 

     Venerado e muito criado de V. Reverendíssima 

(a) Desembargador Físico-MorAntónio Cordeiro Sardo e Vilalobos 

 

DOCUMENTO Nº 202, 

1738, Setembro, 20 – Determinação a respeito do uso do dinheiro das 

missões franciscanas do Grão-Pará para a impressão da obra Crónica da 

Província de Santo António dos Capuchos. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 79. 

 

     Meu Senhor Domingos Alvares Rei.  

     Peço a Vossa Mercê que desse dinheiro que Vossa Mercê tem na sua mão, 

pertencente às missões do Grão-Pará, queira por empréstimo assistir com o 

que for necessário para as despesas que se hão-de fazer com a impressão da 

crónica da Província, que pretendemos dar ao prelo, a qual despesa se levará 

Vossa Mercê em conta, e se tornará a repor do produzido da mesma crónica 

depois de impressa. Convento de Santo António de Lisboa Ocidental, 20 de 

Setembro de 1738. 

(a) Frei Valério de Sacramento 

Ministro Provincial 

 

DOCUMENTO Nº 203 

1738, Setembro, 23, Belém do Pará (Convento de Santo António) – Pedido 

do Comissário do Pará Frei Clemente de São José para regressar ao 

Reino, insatisfeito com a insubordinação dos religiosos da sua ordem. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 78. 

 

      Frei Clemente de S. José, Pregador e Comissário actual do Pará. Com os 

olhos em Deus, e no bem da minha alma, e atendendo a que não posso 

continuar o governo sem muitas inquietações de consciência e perturbações no 

espírito, por respeito de alguns súbditos que me tem desobedecido e me estão 

continuamente inquietando e alterando a jurisdição. Usando do que o direito 

me permite o anúncio, não só o ser Comissário neste Estado, mas também 

todos os actos legítimos, cuja renúncia faço perante o Irmão Ministro Provincial 

e mais Padres do Reverendo Definitório. E ao mesmo Irmão Ministro peço pelo 

amor de Deus, não só a aceitação da renúncia entreposta, mas me mande 

licença para me recolher à Santa ProvÍncia minha mãe e minha senhora a 

quem servirei no que puder enquanto me durar a vida.Convento de Santo 

António  do Pará, 23 de Setembro de 1738. 

                                      (a)   Frei Clemente de S. José 

 

DOCUMENTO Nº 204 
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1738, Outubro, 15, Lisboa – Pedido de financiamento ao Síndico das 

Missões do Pará para se imprimir a Crónica da Província de Santo 

António. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 80. 

  

     Senhor Síndico das missões, Domingos Álvares Rei, faça-nos a caridade de 

entregar ao portador o dinheiro das missões que tem em sua mão, duzentos e 

seis mil setecentos e trinta, para satisfazer o custo de treze caixas de papel 

que são para princinpiar a imprensa da Crónica da Provincia de Santo António.  

Lisboa, em 15 de Outubro de 1738 119. 

Servo e orador de Vossa Mercê 

(a) Frei José dos Prazeres 

Vigário Provincial 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 205 

1739, 10 de Março, Lisboa – Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão sobre a guerra a índios hostis no Rio Tocantins e aos 

gentios de nação Mura. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 

 

 

     Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daq.m  e 

dalem mar em África Senhor de Guine. Faço saber a vos Governador e Capitão 

General do Estado do Maranhão que se vio a vossa carta de treze de outubro 

do anno passado com a devaça q. remetestes sobre cazos de naçõez 

diferentes sucedidos me partes mui distantes pellos quais vos parecia precizo 

fazersse guerra as nações que infestão o Rio dos Tocantins na forma que se 

via da mesma devaça e da mesma sorte ao gentio da nasção Mura pellas 

hostilidades que tem commetido no Rio do Madeyra e visto o mais que 

insinuáveis sobre esta matéria em que foi ouvido o Procurador de minha Coroa.  

Me pareceu dizer vos q. não está em termos de se reputarem justas e 

necessárias estas guerras; e quanto aos Indios do caminho para os Tocantins 

                                            
119

 À margem: São  206 730 Rs. Recebi a quantia acima. Frei António do Socorro. 
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se deve ter cuidado em não se adiantar as povoações por aquella parte para 

melhor se observar a prohibição daquelle caminho em q. se reputão os 

mayores inconvenientes na forma das repetidas ordens. El Rey N. S.or  o 

mandou pellos DD. José Ignácio de Arouche e Thomé Gomes Moreyra  

Concelheiros do seu Conselho Ultramarino, e se passou por duas vias: Pedro 

Alexandrino de Abreu Bernardes a fez em Lisboa Occidental a dez de Março de 

mil sette centos trinta e nove: 

O Secretario: Manuel Caetano Lopes de Lavre a fes. 

                          (aa)  Joseph Ignacio de Arouche –  Thome Gomes Moreyra 

 

 

DOCUMENTO Nº 206 

1739, 10 de Março, Lisboa – Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão sobre a mesma devassa contra os índios hostis de nação 

Mura. 

Arquivo da Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daq.m  e 

dalem mar em África Senhor de Guine. Faço saber a vos Governador e Capitão 

General do Estado do Maranhão que se vio a vossa carta de treze de outubro 

do anno passado com a devaça q. remetestes sobre cazos de naçõez 

diferentes sucedidos me partes mui distantes pellos quais vos parecia precizo 

fazersse guerra as nações que infestão o Rio dos Tocantins na forma que se 

via da mesma devaça e da mesma sorte ao gentio da nasção Mura pellas 

hostilidades que tem commetido no Rio do Madeyra e visto o mais que 

insinuáveis sobre esta matéria em que foi ouvido o Procurador de minha Coroa.  

Me pareceu dizer vos q. não está em termos de se reputarem justas e 

necessárias estas guerras; e quanto aos Indios do caminho para os Tocantins 

se deve ter cuidado em não se adiantar as povoações por aquella parte para 

melhor se observar a prohibição daquelle caminho em q. se reputão os 

mayores inconvenientes na forma das repetidas ordens. El Rey N. S.or  o 

mandou pellos DD. José Ignácio de Arouche e Thomé Gomes Moreyra  

Concelheiros do seu Conselho Ultramarino, e se passou por duas vias: Pedro 

Alexandrino de Abreu Bernardes a fez em Lisboa Occidental a dez de Março de 

mil sette centos trinta e nove: 

O Secretario: Manuel Caetano Lopes de Lavre a fes. 
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                            (aa) Joseph Ignacio de Arouche. –  Thome Gomes Moreyra 

 

 

DOCUMENTO Nº 207 

1739, 10 de Abril, Lisboa – Carta de D. João V ao Bispo e ao Governador 

do Estado do Maranhão sobre o salário a pagar a vinte índios que sirvam 

as obras do Bispado. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daq.m e dalem 

mar em Africa Snor. de Guiné. Faço saber a vos Governador e Capitão General 

do Estado do Maranhão que eu fuy servido resolver, que ao Bispo dessa 

Cappitania e seus sucessores lhe dem para o seo serviço os Indios 

necessarios athe o numero de vinte somente em quanto eu não mandar o 

contrario com declaração q. o mesmo Bispo e seos sucessores pagarão aos 

ditos Indios o sellario, que lhe costumão pagar os moradores dessa Cappitania 

e os taes Indios serão daquelles, q. ordinariamente costumão servir por sellario 

voluntariamente, e havendo algum que não queyra servir ao Bispo, poderá 

livremente sahir do seu serviço e se lhe dará ao Bispo outro em seo lugar na 

mesma forma, e o mesmo Bispo será obrigado acuidar na instrucção espiritual 

dos ditos Indios, e vos recomendo muy particularmente se não falte ao dito 

Bispo com o refferido numero de Indios. El Rey Nosso Snor. o mandou pello 

Doutor Thome Gómez Moreyra e Martinho de Mendonça de Pinna e de 

Proença, Concelh.os do seu Concelho Ultramarino. Manuel Pedro de Macedo 

Ribr.º a fez em Lisboa Occidental a dez de Abril de mil settecentos e trinta e 

nove. 

O Secretario Manuel Caetano Lopes de Lavre a fes escrever 

 (aa) Thomé Gomes Moreyra –  Martinho de Mendonça de Pina e de Proença. 

 

 

DOCUMENTO Nº 208 

1739, 16 de Abril, Lisboa – Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão sobre guerras a empreender contra diversas tribos de índios 

hostis, como os Guegués e os Acaruás. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 
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          Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves d´Aquém   

e d‟ Álem mar em África Senhor de Guine. Faço saber a vós João de Abreu de 

Castelo Branco, Governador e Capitão General do Estado do Maranhão. que 

se viu a vossa carta de vinte e quatro de Outubro do ano passado em que. 

insinuáveis que quando eu fosse servido determinar que se fizesse a guerra ao 

Gentio Guegué, Acaruás, e outros, como se tinha assentado na Juntas das 

Missões pelas hostilidades e mortes que tinham feito nos sertões do Piauhí se 

carecia de um corpo de índios aldeados e guerreiros, por se fazer pouca 

confiança dos que há na Cappitania do Maranhão e que assim precisáveis de 

ordem minha para puxares para esta ocasião por duzentos e cinquenta e 

trezentos Indios da Serra de Ibiapaba porque ainda que tivesses escrito ao 

Governador de Pernambuco para passar ordem aos mesmos Indios para este 

efeito estavam sujeitas a descaminhos as vossas cartas, e os portadores delas, 

e como tenho determinado que se faça a dita guerra, sou servido onceder-vos,  

por resolução de seis deste presente mês e ano, em Consulta do meu 

Conselho Ultramarino que possais puxar da dita serra para esta ocasião os 

indios que referis, e ao Governador de Pernambuco mando avisar desta ordem 

que vos vai. El Rey Nosso Senhor mandou pelo Doutor Tomé Gomes Moreira e 

Martinho de Mendonça de Pina e de Proença Conselheiros do seu Conselho 

Ultramarino, e se passou por duas vias. Pedro Alexandrino de Abreu Bernardes 

a fez em Lisboa Ocidental, a dezasseis de Abril de mil setecentos e trinta nove. 

O Secretario Manuel Caetano Lopes de Lavre a fez escrever. 

  (aa)    Tomé Gomes Moreira –  Martinho de Mendonça de Pina e de Proença 

 

 

DOCUMENTO Nº 209 

1739, 16 de Abril, Lisboa – Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão sobre as guerras contra diversas tribos de índios hostis, e o 

papel dos índios aldeados da Serra de Ipiapaba, por serem de confiança. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 

 

          Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves Algarves 

d´Aquém  e d‟ Álem mar em África Senhor de Guine, faço saber a vos João de 

Abreu de Castelo Branco Governador e Capitão General do Estado do 

Maranhão que se viu a vossa carta de vinte e quatro de outubro anno passado 

em q. insinuáveis q. quando eu fosse servido ditriminar q. se fisesse a guerra 
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ao Gentio Guegué, Acaroás, e outros como se tinha assentado na Juntas das 

Missoes pellas hostilidades, e mortes que tinhão feito nos Certõez do Piauhy se 

carecia de hum corpo de Indios Aldeados e guerreiros por se fazer pouca 

confiança dos q. há na Cappitania do Maranhão e que assim precizaveis de 

ordem minha para puchares para esta occasião por duzentos e cinqüenta he 

trezentos Indios da Serra de Ibiapaba porq. ainda que tivesses escrito ao 

Governador de Pernambuco para passar ordem aos mesmos Indios para este 

effeito estavão sujeitas a descaminhos as vossas cartas, e os portadores 

dellas, e como tenho ditriminado q. se faça a dita guerra. Sou servido 

Concedervos por resolução de seis deste presente mês e anno em Consulta do 

meu Concelho Ultramarino q. possaes puchar da dita Serra para esta occazião, 

os indios q.referis e ao Governador de Pernambuco mando avizar desta ordem 

q. vos vay El Rey N. S.or mandou pelo Dr Thomé Gomes Moreyra e Martinho de 

Mendonça de Pina e de Proença Concelheiros do seu Conselho Ultramº e se 

passou por duas vias, Pedro Alexandrino de Abreu Bernardes a fez em Lisboa 

occidental a dezasseiz de Abril de mil settecentos e trinta nove. 

O Secretario Manuel Caetano Lopes de Lavre fes escrever  

    (aa) Thomé Gomes Moreyra –  Martinho de Mendonça de Pina e de Proença 

 

 

DOCUMENTO Nº 210 

1739, 18 de Abril, Lisboa – Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão sobre as dúvidas surgidas nos limites entre os Reinos de 

Portugal e de Castela e o estabelecimento de novas missões jesuítas no 

rio Chiquita. 

Arquivo da Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por Graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves, daq.m  e 

dalem mar em África Snor. de Guiné. Faço saber a vós João de Abreu Castel 

Branco, Governador e Capitão General do Estado do Maranhão q. se vio a 

vossa carta de vinte e nove de Septembro do anno passado, sobre a conta q. 

me havíeis dado o anno paçado das duvidas, q. se offerecerão, a  respeito dos 

Limites entre os meos domínios, e os de Castella e como despois de partidos 

os Navios, averiguareis q. não havia mais novidade,  que a do estabelecimento 

de huma nova Missão, q. fundarão os Padres da Companhia há seis para sette  

annos no rio Chiquita, e da nossa parte se adiantara o estabelecimento de 
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outra Aldea dos Padres do Carmo mais assima da de São Paulo dous ou três 

dias de viagem vos não parecera divieis fazer nesta matéria mais opperação 

alguma do q. respondera os ditos Padres Jezuitas Castelhanos a Carta de q. 

me remetestes a copea. Me pareceo dizervos q. sevos louva muito o grande  

acerto, com q. vos houvestes nesta matéria, recommendandovos avizeis de 

toda  a novidade q. nella houver, declarando de modo  possível a distancia e 

rumos, em q. ficão as nossas ultimas Aldeas, e as Castelhanas, que com ellas 

confinão assim, entre sy, como a respeito do Gram Pará. El Rey nosso Snor‟ o 

mandou pello Dr. Thomé Gomes Moreyra e Martinho de Mendonça de Pina e 

de Proença, Concelhr os. do seo Conselho Ultramarino, e se passou por duas 

vias Manuel Pedro de Macedo Ribrº a fez em Lisboa Occidental a dezouto de 

Abril de mil settecentos e trinta e nove. 

O Secretario Manuel Caetano Lopes de Lavre a fez escrever. 

(aa) Thomé Gomes Moreyra –  Martinho de Mendonça de Pinna e de Proença 

 

 

DOCUMENTO Nº 211 

1739, 18 de Abril, Lisboa – Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão sobre as dúvidas a respeito dos limites entre os Reinos de 

Portugal e de Castela e o estabelecimento de novas missões jesuítas. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis – cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por Graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves, daq.m  e 

dalem mar em África Snor. de Guiné. Faço saber a vós João de Abreu Castel 

Branco, Governador e Capitão General do Estado do Maranhão q. se vio a 

vossa carta de vinte e nove de Septembro do anno passado, sobre a conta q. 

me havíeis dado o anno paçado das duvidas, q. se offerecerão, a  respeito dos 

Limites entre os meos domínios, e os de Castella e como despois de partidos 

os Navios, averiguareis q. não havia mais novidade,  que a do estabelecimento 

de huma nova Missão, q. fundarão os Padres da Companhia há seis para sette  

annos no rio Chiquita, e da nossa parte se adiantara o estabelecimento de 

outra Aldea dos Padres do Carmo mais assima da de São Paulo dous ou três 

dias de viagem vos não parecera divieis fazer nesta matéria mais opperação 

alguma do q. respondera os ditos Padres Jezuitas Castelhanos a Carta de q. 

me remetestes a copea. Me pareceo dizervos q. sevos louva muito o grande  

acerto, com q. vos houvestes nesta matéria, recommendandovos avizeis de 
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toda  a novidade q. nella houver, declarando de modo  possível a distancia e 

rumos, em q. ficão as nossas ultimas Aldeas, e as Castelhanas, que com ellas 

confinão assim, entre sy, como a respeito do Gram Pará. El Rey nosso Snor‟ o 

mandou pello Dr. Thomé Gomes Moreyra e Martinho de Mendonça de Pina e 

de Proença, Concelhr os. do seo Conselho Ultramarino, e se passou por duas 

vias Manuel Pedro de Macedo Ribrº a fez em Lisboa Occidental a dezoito de 

Abril de mil settecentos e trinta e nove. 

O Secretario Manuel Caetano Lopes de Lavre a fez escrever. 

(aa) Thomé Gomes Moreyra –  Martinho de Mendonça de Pinna e de Proença 

 

 

DOCUMENTO Nº 212 

1739, Junho-Novembro. Assentos e Despachos da Junta das Missões na 

cidade de São Luís do Maranhão sobre assuntos das missões e liberdade 

de várias índias sujeitas a injusto cativeiro, e normas de procedimento 

jurídico ao nível eclesiástico e civil em causas congéneres.  

A.P.E.M., Códice: Assentos, Despachos e Sentenças das Juntas das Missões na 

Cidade de S. Luís do Maranhão (de 8 de Novembro de 1738 a 14 de Junho de 

1777). 

 

     Livro dos Assentos, Despachos e Sentenças, que se determinarem em cada 

Junta de Missões na Cidade de S. Luís do Maranhão 120 

     

     (…) Aos oito dias do mês de Novembro do ano de mil e setecentos e trinta e 

oito anos, nesta cidade de S. Luís do Maranhão, no Colégio da Companhia de 

Jesus aonde estavam os deputados abaixo assinados, convocados pelo 

Senhor Capitão Mor desta Capitania João Alvares de Carvalho, como 

presidente da Junta em ausência do senhor Governador geral e na forma das 

leis de S. Majestade (…). 

     Em Junta se convocou em 8 de Junho do ano de mil setecentos e trinta e 

nove se propôs uma petição da índia Antónia em que reclamava sua liberdade 

dizendo que ela fora reduzida a injusto cativeiro por Diogo Freire, morador na 

cidade de S. Luís do Maranhão, o qual, depois de alguns anos a vendeu a 

António Vieira morador na Vila de Tapuitapera, pelo bom tratamento que lhe 

                                            
120

 Segundo parece, face à documentação deste livro de assentos, a Junta das Missões tinha 

lugar no Palácio do Governador ou, em sua ausência, no Colégio de Jesuítas de São Luís. 
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dava, mas que fazendo esta doação dela – suplicante – a Cipriano Pavão da 

mesma vila, o qual a tratava com crueldade, se viu precisada a requerer o 

direito da sua liberdade. 

      E sendo chamados a esta Junta os ditos Cipriano Pavão, António Vieira e 

Diogo Freire para se ouvir sumariamente o fundamento que podiam ter para o 

direito de escravidão que pretendiam. 

      Declarou Cipriano Pavão que ele tinha o senhorio da dita índia por doação 

que dele lhe havia feito o mesmo António Vieira, e aparecendo este na mesma 

Junta, disse que ele tinha recolhido a dita índia por compra que dela fez a 

Diogo Freire por preço de sete rolos de pano, que com efeito lhe pagou. 

      E, sendo ouvido da mesma sorte o dito Diogo Freire para declarar a origem 

da escravidão da dita índia, disse que ela era tida por mulher, ou concubina de 

um mameluco chamado Teodósio, que se reputava por um dos principais da 

Aldeia de Jaguapiri, o qual lhe devia dezoito resgates, e que a esta conta lhe 

dera a dita índia, a qual lhe constava ser baptizada antecedentemente, e que 

não tinha registo algum da dita índia, a qual lhe tinha dado o dito principal por 

estar desgostoso dela, em razão de ser de preversos costumes de que tudo se 

mandou fazer este termo em Junta para ser assinado pelos ditos Cipriano 

Pavão, António Vieira e Diogo Freire, que sendo-lhe dito, não tiveram dúvida 

em o assinar, e sendo o dito Diogo Freire duvidou sobre o nome da Aldeia de 

Jaguapiri, dizendo que a dita índia era de uma aldeia de gentio, que nem tinha 

nome, nem missionário, e que ele, ou alguns lhe chamavam Aldeia do 

Mameluco. E eu João Luís Enjeitado, Oficial da Secretaria de Estado o fiz 121. 

(aa) António Vieira 

Cipriano Coelho Pavão 

Diogo Ferreira de Azevedo 

 

Ouvida também a índia suplicante, e ouvidas as razões de uns e outros, se 

resolveu uniformemente por todos os deputados da junta abaixo assinados que 

a índia suplicante é forra e livre de cativeiro, e que assim se devia declarar no 

despacho da sua petição por não aparecer fundamento algum para que, 

conforme as leis e ordens de S. Majestade, se possa julgar por justo o seu 

cativeiro. E, para que a todo o tempo possa constar esta resolução, mandaram 

fazer este assento que assinaram no dia era ut supra. 

                                            
121

 Os termos das Juntas anteriores de 8 (ou 22?) Novembro 1738 foram assinados por Frei 

Manuel Álvares como secretário da Junta. 
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 (aa) João de Abreu de Castelo Branco 

Diogo Freire Cunha (?) 

Frei João da Purificação 

Frei Manuel Álvares 

Frei José de Santa Rosa 

Padre Gonçalves da Cruz 

Carlos Pereira 

 

Termo de Junta de Missões 

Aos vinte e dois de Junho de mil setecentos trinta e nove desta cidade de S. 

Luís do Maranhão no palácio em que reside o Exmo Senhor João de Abreu de 

Castelo Branco Governador e Capitão General deste Estado foram convocados 

os Reverendíssimos Deputados da Junta das Missões, se propôs uma petição 

de Manuel de Cairos da Vila de Tapuitapera, em que dizia que, havendo ele 

tido uma filha por nome Prudência havida em uma serva de José de Mesquita 

por nome Crispiniana, o dito Manuel de Cairos, e sua mulher, deram 

gratuitamente a alforria à dita Prudência, como constava da escritura que 

apresentavam. E porque querendo o suplicante haver a dita sua filha a seu 

poder para a amparar, o dito Manuel de Cairos lha não quer entregar, dizendo 

ser escrava, termos em que pedia que vista a escritura que apresentava, se lhe 

mandasse entregar a dita Prudência. 

E se determinou, fosse remetida ao Desembargador Ouvidor Geral como Juíz 

das Liberdades. 

Também se propôs, outra petição em nome de Cláudia, mameluca, em que 

alegava estar possuída injustamente como escrava em poder de João Teófilo 

de Barros sendo livre como constava do testamento em que faleceu Ana Leal. 

E, porque queria haver-se por livre e isenta, pedia fosse havida por livre. E se 

determinou a mais votos, fosse remetida ao Desembargador Ouvidor Geral 

como Juiz Privativo das Liberdades. 

E eu como assim se determinou fiz este termo que todos assinaram. 

E eu José Gonçalves da Fonseca Secretário de Estado o fiz. 

(aa) João de Abreu de Castelo Branco 

Pe Gonçalves da Cruz 

Carlos Pereira 

Diogo Freire Cunha 

Frei João da Purificação 
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Frei António de Azevedo 

Frei Manuel Álvares 

 

Termo de Junta de Missões 

Aos treze dias do mês de Julho de mil setecentos trinta e nove sendo conforme 

as ordens de S. M. convocado o Exmo e Rmo Sr Bispo do Maranhão por aviso do 

Ilmo e Exmo Sr João de Abreu de Castelo Branco Governador e Capitão Geral do 

Estado, e pelo Secretário de Estado os Reverendos Deputados propôs o 

mesmo Ilmo e Exmo Sr Governador e Capitão General que, movendo-se dúvida 

da parte do desembargador Ouvidor Geral a respeito de tomar conhecimento 

como juiz das liberdades dos índios, das causas em que contendem pessoas 

eclesiásticas com os mesmos índios; em razão de não haver ordem expressa 

de Sua Majestade que declare poder tomar conhecimento das ditas causas, 

sem embargo da dita sua dúvida; se propusera esta ao mesmo senhor a 

monção do ano passado de 1738 para, conforme a sua real resolução se 

proceder nesta matéria, ficando suspensas as causas que já corriam até à real 

decisão. 

E como na presente monção não chegasse determinação sobre este particular; 

e sendo preciso tomar-se nele expediente para remediar as vexações dos 

índios que querem mostrar a sua liberdade no caso em que o réu é pessoa 

eclesiástica, possam assim, litigar os tais índios perante o Desembargador 

Ouvidor Geral até resolução de Sua Majestade, a quem já se deu conta e se 

tornará a repetir sobre esta mesma dúvida, declarando que esta permissão não 

servirá de exemplo que prejudique à jurisdição eclesiástica. 

E de como assim se determinou, assinou o Exmo Rmo Sr Bispo, e o Ilmo e Exmo 

Sr Governador e Capitão General, e mais deputados. E eu, José Gonçalves da 

Fonseca Secretário da Junta o escrevi. 

 (a) D. Frei Manuel da Cruz 

Bispo do Maranhão 

 (aa) João de Abreu de Castelo Branco 

Diogo Freire Cunha (?) 

Frei António de Azevedo 

Frei Manuel Álvares 

Frei João da Purificação, José de Sousa 
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DOCUMENTO Nº 213 

1739, Agosto, 3, Lisboa – Petição ao rei para que o Hospício da Carreira 

dos Cavalos fosse elevado a Convento. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

 

     Licença Régia (28 de Setembro de 1708) à Província Conceição para 

fazerem hospício, mas não convento. Segunda mercê régia aos mesmos 

religiosos em 3 de Agosto de 1739 (por resolução tomada em consulta do 

Desembargo do Paço para elevarem a convento. Os frades do Santo António 

contestam pela proximidade). 

 

. (…) Cada família sustenta os seus curadores 122 que é para que lhe servem, 

de cuja regra se exceptua a Santa Província da Soledade, a Santa Província da 

Piedade, a quem sustenta a Casa do Cadaval. 

 

 (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
122

 Aliás, procuradores régios e não „curadores‟. 
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DOCUMENTO Nº 214 

S.d. (post. 1738), S.l. (Belém do Pará) – Petição do Provincial de Santo 

António a D. João V sobre a mudança das aldeias de índios Aruãs do 

Igarapé Grande, e a destruição da Aldeia de Santa Ana, na sequência da 

divisão entre a Província de Santo António e a Província da Conceição, e 

os litígios entre ambas, com traslados de vários Regimentos e Leis das 

Missões emitidos a esse propósito. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 1.  

 

               Senhores 

     Conseguiu a Província de Santo António, não sem grande trabalho, o qual 

muito lhe recomendava o Senhor Rei D. Pedro, de gloriosa memória, pai de 

Vossa Majestade, na mudança dos Índios Aruãs das suas terras para mais 

perto da Cidade do Pará, erigindo-lhes e estabelecendo-lhes três Aldeias junto 

às margens do Igarapé Grande, onde separados das brenhas em que 

nasceram pudessem melhor ser instruídos no trato político e doutrina cristã 

com mais comodidade sua e dos seus missionários, e utilidade do real serviço 

e moradores da terra 123. 

     Mostrou a experiência o bom acerto desta mudança no aproveitamento 

temporal e espiritual dos Índios, os quais, depondo aquela nativa fereza, e 

bárbaros costumes, que parece lhes infundiam os matos, já se dedicavam sem 

repugnância ao serviço de uma outra majestade, com grande consolação dos 

missionários que, animados com estes progressos, passaram a extraír gentios 

de outros sertões mais remotos para aumento das três Aldeias, e com efeito 

conseguiram a atenção dos Índios Maraunins, que quiseram seguir a resolução 

dos Aruãs, vindo-se estabelecer nas Aldeias da Conceição e Jesus, com que 

ficaram, sendo tão populares como a outra de São José, em que a maior parte 

dos Aruãs se tinham aldeado. 

     Acham-se estas três Aldeias situadas em distância uma das outras de um 

quarto de légua pouco mais ou menos, dividindo o Igarapé Grande as duas de 

São José, e de Jesus, da outra da Conceição, de cuja parte por haverem muito 

melhores terras para as lavouras dos índios, fizeram nelas as suas roças não 

só os índios da Aldeia da Conceição, mas também muitas das de São José, e 

                                            
123

  À margem: Regimento das Missões pag. 68. 
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Jesus, e nesta forma se estabeleceram as Aldeias e conservaram os índios 

indeferentemente nos sítios que lhe pareciam mais acomodados. 

     No ano de 1705 obtiveram os Religiosos da Beira e Minho uma Bula do 

Papa Clemente XI para se dividir desta Província outra com o título de 

Conceição, e depois de feita cá no Reino a divisão dos Conventos, se 

procedeu à divisão no Estado do Maranhão, e na que se fez das Aldeias da 

Ilha de Joanes, coube entre outras à Província da Conceição a Aldeia de 

Nossa Senhora da Conceição de Igarapé Grande, e as de São José, e Jesus, a 

de Santo António, ficando sempre os matos para as roças comuns a todos os 

Índios, como de antes, pois assim o ditava a prudência, visto estarem as 

Aldeias tão propinguas (sic), e serem as terras da parte das Aldeias de São 

José, e Jesus, pouco capazes de lavouras, por causa de muitos areais 

alagadiços e campinas, juntamente com a vizinhança do Real Pesqueiro, a que 

muito prejudicavam os aldeanos que perto dele tenham roças. 

      Bem notório é a grande utilidade que resulta das Aldeias cincunvizinhas à 

Cidade, pois delas se tiram os Índios, para a expedição das tropas, da guerra 

de resgates e descobrimentos, e das canoas, que vão extrair do sertão os 

géneros de cravo, cacau e salsa, em que os moradores interessam o seu 

melhor contrato, e Vossa Majestade os seus reais direitos. Delas se tiram os 

Índios para serviço do Real Pesqueiro, e da Canoa Grande do Bispo, quando o 

há na Diocese, e para as obras, assim da Sé, como das mais, que se oferecem 

do Real Serviço. Enfim, podemos dizer que a subsistência de todo o Estado do 

Maranhão depende de estarem as Aldeias circunvizinhas às Cidades bem 

fornecidas de Índios, porque a não os haver tão perto, nem os moradores das 

Cidades podiam ser bem servidos, nem os sertões frequentados, nem a 

Conquista se poderia muito estender, e nem a Fé dilatar; pois de toda esta 

máquina são os Índios circunvizinhos à Cidade como primeiro móvel (sic), por 

ser precisa para o comércio temporal e espiritual a navegação, que mal poderia 

ser efectuada, se nas Aldeias circunvizinhas se não achassem para as 

embarcações Índios, pilotos e remeiros.  

     Atendendo ao referido, cuidou sempre muito a Província de Santo António 

no aumento das duas missões de São José de Jesus, do Igarapé Grande, 

fazendo descimentos de índios dos sertões do Cabo do Norte à custa de muito 

trabalho e perigos de vida de seus missionários e despesa da Real Fazenda, 

que Vossa Majestade com pia e generosa providência tem deputado na 

Tesouraria dos Resgates pelas Leis e Regimentos das Missões para o tal 
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emprego tanto do agrado de Deus; e utilidade espiritual dos mesmos Índios, e 

bem comum de todo o Estado, principalmente da Cidade do Pará, cujo povo 

por se ir fazendo cada vez mais numeroso necessita de que as Aldeias 

circunvizinhas também se vão aumentando  124. 

     Com o procedente motivo, e muito principalmente com o do serviço de Deus 

e bem das almas, se entrou na diligência de fundar uma nova Aldeia com 

invocação de Santa Ana em um sítio chamado Salinas, fronteiro da Aldeia de 

Jesus, da outra parte do Igarapé já de muitos anos antes habitado de uma 

Índia Principal chamada Maria Caime, e de seu filho o Sargento-mor Feliciano, 

e das suas famílias, todos aldeãos da Aldeia de Jesus, e com efeito mandado 

nosso missionário Frei José de Santa Teresa roçar no dito sítio para a erecção 

de novas casas e igreja, introduziu nele quarenta e oito pessoas que do ano de 

mil setecentos e trinta tinha descido dos matos com o seu Principal Araranga, 

com cujo filho passou no ano de 1733 ao sertão do Cabo do Norte a praticar 

mais gentios, que desceu com o pacto de virem para a nova Aldeia, para onde 

os foi doutrinar o Padre Frei Paulo de São José, enquanto o Padre missionário 

Frei José de Santa Teresa continuava na redução de mais almas, a fim de que 

a nova Aldeia ficasse logo no seu princípio suficientemente povoada 125. 

     No mesmo tempo em que nos parecia termos a glória de ver a fé dilatada 

naquela nova Aldeia em que principiava a ser venerada a Senhora Santa Ana e 

louvado seu Neto Jesus Cristo por uns Índios que pouco antes não conheciam 

Deus em os seus matos, no mesmo tempo em que julgávamos ter feito a 

Vossa Majestade algum serviço em estabelecer perto da Cidade do Pará uma 

nova Aldeia para bem comum de seus vassalos, começamos a sentir uma 

vigorosa oposição de quem mais nos deveria auxiliar, dando-nos motivo para 

repetir com mágoa a queixa da Esposa nos seus cânticos (cit. em latim). 

     Por causa de uma leve desconfiança se pôs o Governador do Estado 

diferente com o Comissário Provincial desta Província no ano de 1733, e 

passou logo a mostrar o muito que podia, privando o dito Comissário de votar 

nas Juntas das Missões contra as leis estabelecidas por Vossa Majestade. 

Como os Religiosos da Província da Conceição vissem descomposta a boa 

harmonia em que o Governador e o Comissário se tinham antes conservado, 

julgaram ser ocasião para os seus intentos oportunos, e sem atenderem que 

eram nossos irmãos, filhos da mesma Mãe, professores do mesmo instituto, 
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   À margem: Leis e Regimentos das Missões pag. 23, 49 e 51. 

125
   À margem: Carta 19 de Março de 1693. 
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dedicados ao mesmo emprego da conversão das almas, e conservação das 

Aldeias, em que se interessa o real serviço, e o bem comum daquele Estado; 

entraram a fazer vários requerimentos ao Governador para que ele demolisse 

aquela nossa Aldeia de Santa Ana, e como do Governador eram os tais 

requerimentos bem ouvidos, todos com prontidão saíam a seu favor 

despachados, fazendo os tais despachos, documentos, os ajuntaram a uma 

petição que ofereceram em Junta das Missões de 24 de Janeiro de 1734.  

     E sobre a tal petição e documento resolveu a Junta o seguinte: 

     Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de mil setecentos e trinta e quatro 

nesta Cidade de Belém do Grão-Pará, onde assiste o General José da Serra, 

Governador e Capitão Geral deste Estado, onde convocou os Reverendos 

Deputados da Junta das Missões, e sendo presente o dito Senhor General foi 

proposta a petição, plantas, arrazoados, despacho do General, informações do 

Ouvidor geral, vistorias do Alferes António Freire, sobre a contenda que os 

Reverendos Padres da Província de Santo António, ou para melhor dizer sobre 

a contenda que com eles trazem como atesta os Padres da Província da 

Conceição a respeito de uma Aldeia, que os Padres de Santo António queriam 

fundar, ou assentar em uma península, que ao Igarapé Grande forma um 

riacho muito limitado, chamado Guajará, que vindo da parte das terras da 

Conceição, por ficar dentro a dita península ou riacho dentro das ditas duas 

léguas da terra do seu distrito, e com menos distância de um quarto de légua 

da Aldeia de Nossa Senhora da Conceição da dita nova fundação, 

ponderando-se na Junta as ditas razões de justiça, e prevenção dos distúrbios, 

em que se deve também cuidar (e se não é ofensa dizê-lo) também dos 

mesmos missionários, resolveu a Junta que os Reverendos Padres de Santo 

António se abstivessem de continuar a dita fundação, mas antes não 

inquietassem os missionários da Conceição nos distritos que lhes cederam 

quando se dividiram, projectando a tal Aldeia ou fundação, que querem fazer, 

para a banda onde têm as suas duas missões 126. 

     Mostra-se irregular a resolução desta Junta, em primeiro lugar por não 

concorrer para ela o voto do Comissário de Santo António, que o Governador 

não quis de propósito convocar, contra as disposições do Regimento das 

Missões, em segundo lugar por ser firmada em fundamentos não verdadeiros, 

motivo bastante para anular qualquer sentença, mas não estranho sob a 
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   À margem: Leis e Regimentos das Missões, pag. 51. Carta de 2 de Março de 1735. 
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resolução da Junta tão informe quando nela vejo encontrar o fim para que foi 

instituída. 

     Instituíu Vossa Majestade a Junta das Missões para cuidar do aumento e 

conservação das Aldeias, e nesta se procura impedir o que nós tínhamos 

fundado, instituíu Vossa Majestade a Junta para nela se atender ao bem dos 

Índios, e com especialidade aos novamente descidos, guardando-lhes os 

pactos com que os desceram s seus missionários, e nesta não só se procurou 

encontrar o que o nosso missionário Frei José de Santa Teresa com o principal 

Araranga, e com os mais índios, novamente descidos, tinha pactado de irem 

povoar a nova Aldeia, mas também se resolveu incomodar os ditos Índios, 

obrigando-os a erigir novas casas e buscar novos sítios para roças, e o que 

mais é, precisando-os a fazer conceito de que os desceram, com engano para 

juntos da Cidade, os perseguirem com desassossegos e trabalhos, no que tudo 

perigou a fé, que os missionários nos pobres Índios desejam introduzir, mas a 

nada disto a Junta atendeu 127. 

      Na resolução da Junta se diz que os Padres da Conceição pretendiam 

impugnar a fundação da nova Aldeia na península, que está dentro nas ditas 

duas léguas de seu Distrito, e em menos distância de um quarto de légua da 

Aldeia de Nossa Senhora da Conceição 128. Se os Padres de Santo António 

fossem ouvidos, talvez seria atendida a verdade. Verdade é que na repartição 

que se fez das Aldeias do Igarapé Grande, quando se dividiu a Província, não 

se fez divisão de distritos, porque não convinha nem ao bem dos Índios, nem 

ao serviço de Vossa Majestade. Repartiram-se, sim, as três Aldeias, ficando 

duas à nossa parte e uma à Conceição, mas os distritos ficaram sempre, como 

até àquele tempo, comuns sem a mínima alteração, e nesta forma se 

conservaram os Índios da nossa administração, fazendo roças no sítio de 

Santa Ana e nas terras do rio Guajará, até que os nossos irmãos da Província 

da Conceição, por verem o Governador contra nós apaixonado, entraram a 

mover estes distúrbios. 

     Não mostram os Religiosos da Conceição nem hão-de mostrar documento 

verdadeiro por onde conste que pela divisão da Província lhe cedêssemos o 

sítio de Santa Ana, nem as terras que corta o rio Guarajá. Não provam nem 

hão-de provar em forma que conclua que as tais terras e sítio pertencem ao 

distrito da sua Aldeia, porque até agora ainda se lhes não assinou distrito, e se 
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    À margem: Regimentos das Missões, pag. 69 e seguintes. 
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    Sublinhado no manuscrito original. 
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pretendem alegar a favor de sua Aldeia de Nossa Senhora da Conceição que 

as terras que corta o rio Guarajá e o sítio de Santa Ana estão dentro do distrito  

de duas léguas, isso firma mais o direito das nossas duas Aldeias, porque o 

sítio de Santa Ana está menos distante da nossa Missão de Jesus, que da 

Aldeia da Conceição, e assim o sítio como as terras de Guarajá, e a mesma 

Aldeia de Nossa Senhora da Conceição estão dentro do distrito de duas léguas 

da nossa Aldeia de São José, que por ser primeiro fundada deve ser preferida 

no Direito acreditado com a posse inveterada de sempre muitos Índios 

habitadores seus roçarem nas terras que corta o rio Guarajá, e nestes termos 

com mais fundamento podíamos nós requerer que se mudasse do Igarapé a 

Aldeia da Conceição, e contudo não o requeremos porque isso seria encontrar 

o fim que nos move a ir àquele Estado, qual é o bem das almas, utilidade dos 

povos, e o serviço de Vossa Majestade. 

    Poderão dizer os Religiosos da Conceição porque assim parece que o dão a 

entender que se o Igarapé Grande divide a sua Aldeia das nossas, também 

divide os distritos, mas este dizer não pode subsistir, porque já antes da divisão 

da Província dividia o Igarapé as tais Aldeias, e contudo não havia divisão em 

os distritos, e se o Igarapé a não fazia então quando ou em que consta a fez, 

de mais que se o Igarapé divide as nossas Missões da da Conceição, também 

o rio Guajará divide a Missão da Conceição do sítio chamado agora Santa Ana, 

primeiro estão os nossos Índios, porque na fundação da sua Aldeia são 

primeiros embora que o Igarapé divida.  

     Diz-se também na resolução da Junta que – Ponderando-se nela as 

grandes razões de justiça, e prevenção de distúrbios, etc, resolveu a Junta que 

os reverendos Missionários de Santo António se abstivessem de continuar na 

dita fundação, mas antes não inquietar os Missionários da Conceição, etc – 

confesso que não posso descobrir razão alguma de justiça que pudesse mover 

a Junta se há direito para requerer duas léguas de distrito, há-de pertencer à 

nossa Aldeia de São José, que foi primeiro fundada, ter a posse. Se há 

distúrbios, proceda-se contra quem deles é causa, mas resolver que, 

ponderadas as razões de justiça, nos mandava embargar a erecção de uma 

nova Aldeia perto da Cidade, como Vossa Majestade muito nos recomenda, e 

de que o Pará não menos se utiliza, resolver que não inquietássemos os 

missionários da Conceição, sendo eles os que nos inquietam, e aos Índios das 

nossas Aldeias, procurando lançá-los fora do sítio de Sant‟Ana, de que sempre 

tiveram posse pacífica antes e depois da divisão da Província, tendo nele 
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casas e roças, Ah Senhor !, que isto não há-de ponderar a Junta razões de 

justiça e prevenções de distúrbios, senão fomentar distúrbios com injustiças.  

     Intimou-se esta resolução ao meu comissário, o qual, não obstante 

conhecer a insubsistência dos fundamentos, ordenou pro bono pacis ao 

missionário Frei Paulo de São José não continuasse em fazer mais casas no 

dito sítio, enquanto não ia resolução de Vossa Majestade, em cuja presença 

queria dar a dita causa para a sua última resolução, em observância da ordem 

do comissário se absteve o missionário de continuar a obra, e só cuidou na 

conservação das casas que até aquele tempo se tinham erigido, e da 

Capelinha em que se celebrava, no que parece não encontramos a resolução 

da Junta que diz: Resolveu a Junta que os Reverendos Missionários de Santo 

António se abstivessem de continuar na dita fundação, etc. Mas como com esta 

resolução não ficou ainda satisfeita a vontade dos nossos irmãos da 

Conceição, dentro de poucos dias fizeram ao Governador nova súplica, 

pedindo-lhe mandasse demolir a nova Aldeia, visto não querermos estar pela 

divisão da Junta, ao que o Governador deferiu com o despacho seguinte – 

Como pede, e o oficial que for a esta diligência me traga os Índios que achar na 

obra que está mandada embargar e outros mais se acaso os encontrar, e os 

deposite todos no forte da Barra, em que me vem dar parte. 19 de Fevereiro de 

1734 129. 

     Enfim, o Governador, por requerimento dos nossos irmãos da Conceição, 

mandou demolir e queimar a nova Aldeia, ficando as casas novas e antigas, 

com a tosca Ermida que por necessidade se tinha também erigido havia já 

alguns meses para se celebrar o santo sacrifício da missa e para doutrinar os 

índios novos enquanto não havia oportunidade de fazer nova igreja, tudo 

reduzido a cinzas com assombro e terror dos Índios catecúmenos e dos antigos 

aldeanos (sic) da Aldeia de Jesus, que naquele sítio tinham as suas roças e 

casas, e com tão notável serviço de Deus e de Vossa Majestade quanto se 

pode considerar na destruição total de uma aldeia que conduzia muito para a 

subsistência e interesses do Pará e de seus moradores, e até os Governadores 

interessavam nela aumento dos Índios para a boa expedição de qualquer 

empresa do serviço de Vossa Majestade. 

     Com mais individuais notícias deste fatal procedimento o pôs o meu 

antecessor na presença de Vossa Majestade para que resolvesse o que lhe 

                                            
129

 À margem: Provizão de 27 de Março de 1721. 
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parecesse mais do agrado de Deus e do seu real serviço, e suposto que os 

Índios da nossa administração por causa de se queimar a Aldeia de Sant‟Ana 

se recolheram à Aldeia de Jesus, contudo ficaram fabricando as suas roças, 

assim esses, como alguns de São José, nos mesmos sítios do rio Guajará, 

como dantes, sem que nesta matéria se inovasse coisa alguma. Até que no 

ano de 1736 passou o Padre Comissário da Conceição Frei João de São 

Francisco com alguns religiosos seus súbditos e índios seus aldeanos ao sítio 

em que se tinha demolido a nova Aldeia, e nele começou a levantar casas de 

novo, o que visto pelos nossos religiosos passaram também ao dito sítio, que 

bem se divisa da nossa Aldeia de Jesus, por lhe ficar em menos distância de 

um meio quarto de légua, e lhe representaram ao dito Padre Comissário que 

ele muito bem sabia, por ser professo e ter assistido naquele Estado já antes 

da divisão da Província, que aquele sítio e as terras dele que corta o rio 

Guajará foram sempre fabricadas pelos Índios das Aldeias de São José e 

Jesus, e já que, valendo-se do poder absoluto do Governador, conseguiram a 

destruição da nova Aldeia que nós ali tínhamos fundado, não quisesse agora 

escandalizar mais os nossos aldeanos, e prejudicá-los nas suas roças e 

lavouras, obrigando-os talvez a desamparar a fé, e voltarem para as suas 

terras, visto os deitarem daqueles em que fabricavam roças para a sua 

sustentação e das suas famílias, e que assim lhe requeriam que desistissem 

daquela obra ou mostrassem a autoridade superior, se a tinham, para a fazer. 

A isto respondeu o dito Padre Comissário da Conceição que aquelas terras 

eram dos seus Índios, e que em Lisboa se tinha aprovado o que o Governador 

havia feito em mandar queimar a Aldeia. 

     Vendo nosso Missionário Frei Afonso da Expectação que o Padre 

Comissário da Conceição não queria desistir da obra começada, nem para a 

fazer mostrava ordem alguma mais que a sua própria vontade, lhe pretextou 

pelo direito dos Índios nossos aldeanos, e reduzido o protesto a escritura na 

melhor forma possível, o leu ao dito Padre Comissário da Conceição e o enviou 

para a Cidade do Pará, onde se entregou ao Procurador dos Índios, o qual fez 

citar para uma acção de força perante o Doutor Ouvidor geral aos Religiosos 

da Conceição. Prosseguiram estes a causa pelo seu Síndico, até que o Doutor 

Ouvidor Geral, feitos os autos conclusos, proferiu em 28 de Abril a seguinte 

sentença: 

 

Sentença 
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     Vistos estes autos, petição de força dos autos, os Índios das Aldeias de 

Jesus e São José de Igarapé Grande, dada pelo Procurador geral dos Índios, 

que os Religiosos da Conceição não contestaram, nem quiseram usar dos mais 

termos, sendo-lhes assinados muitas vezes, usando somente dos subterfúgios 

dilatórios, que por estes autos se encontram só a fim de reduzirem esta causa 

a uma eternidade, provas por parte dos AA., dadas testemunhas, por estes se 

mostra que sendo em Julho passado de 1736 o Reverendo Padre Comissário 

da Província da Conceição com dois religiosos fornecidos de Índios e 

preparado com madeira e palhas para a cobertura, edificara uma casa no sítio 

chamado Salinas do dito Igarapé Grande, levantando nele uma cruz, estando 

os AA. de posse do tal sítio pacificamente há mais de vinte a trinta anos, e 

situados neles com casas que sempre tiveram, plantando e cultivando suas 

lavouras e desfrutando-as sem contradição de pessoa alguma. Mostra-se que 

pelo referido procedimento e actos processórios os reverendos padres fizeram, 

lhes cometeram força, e trabalhando-os expoliativa e turbativamente da sua 

posse, pelo que devem ser mandados a despejar o dito sítio e que mais não 

inquietem nem perturbem aos AA. com as penas do Direito. O que, visto, e 

como por parte dos AA. se prova com legalidade a posse em que estão, e 

sempre tiveram do referido sítio chamado Salinas, e que nele tem tojospares 

(sic) ou casas e cultivam suas lavouras uniformemente, depõem todas as 

testemunhas de sua inquirição, e outrossim que no tempo referido os RR. PP. 

Foram ao dito sítio e nele formaram ou edificaram casa, ou tojopar, com índios 

da sua Aldeia, o que com a mesma legalidade depõem as duas testemunhas, 

religiosos de Santo António, que com o missionário assistiram, e se verifica do 

protesto de que assim apresentaram, o que também depõem as mais 

testemunhas brancas que ainda que de ouvida pela notoriedade do facto e 

fama no presente caso fazem prova, e ainda os mesmos índios (que suposto 

interessados) por ser parte onde dificultosamente se achariam outras 

testemunhas como é disposição do Direito, pois para este interdito processório 

é suficiente a sustentação da causa por negação e testemunhas de ouvida e 

fama para se dizer provado, por tanto, e pelo mais dos autos, julgo cometerem 

os RR. força e esbulha aos AA. e manda sejam notificados para no termo de 

cinco dias despejarem do sítio referido, e lhe restituírem a sua posse em que 

de antes estavam com as perdas e danos, havendo-os que se liquidarem 

paguem os RR. as custas dos autos e lhe reserva seu direito para seguirem o 

da propriedade pela acção que lhes parecer. Belém, 28 de Abril de 1737. 
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(a) Manuel Antunes da Fonseca 

 

     Desta sentença apelaram os Religiosos da Conceição mas não cuidaram 

em seguir a apelação que se lhes aceitou tão somente no efeito devolutivo, 

passados alguns meses, como chegassem ao Pará, os navios em que ia o 

novo Governador e os prelados para ambas as Províncias escreveu o Padre 

Comissário da Conceição ao nosso convidando-o para ajuste na causa, visto 

termos conseguido a nosso favor, ou dos nossos aldeanos, a sentença; porém, 

como o ajuste que requeria redundou em prejuízos dos nossos aldeanos, não 

se conveio nela, e assim passou o Padre Comissário da Conceição a fazer 

uma petição que ofereceu ao Governador e a dois deputados da Junta a 26 de 

Outubro, e é do teor seguinte: 

     Diz o Presidente das Missões da Província da Conceição neste Estado que, 

intentando o reverendo padre comissário de Santo António fazer uma nova 

missão no distrito de lgarapé grande do suplicante, lho impediu esta Junta, 

ouvidas as partes com vistoria ao caso, e não querendo o suplicante desistir da 

sua intentada Aldeia, lha mandou demolir o Ex.mo Senhor Governador por 

despacho de 19 de Fevereiro de 1734. Contudo, se mostra dos documentos 

juntos com resposta do Doutor Ouvidor Geral que, remetendo-se-lhe os papéis 

duas vezes, em ambas foi do parecer que a decisão do dito caso pertencia à 

Junta, e tudo se aprovou por uma Junta de nove ou dez teólogos e juristas, 

como tudo se pode ver nos termos da Junta daquele ano, e tudo finalmente 

aprovou o Conselho Ultramarino, como se mostrara no ano seguinte, se 

necessário for, mas 130 o dito Senhor Governador acabou o dito suplicado com 

o Procurador dos Índios desta Cidade, que movesse demanda ordinária ao 

suplicante e seus religiosos sobre a mesma matéria já julgada e com efeito 

obteve a sentença na Ouvidoria desta Cidade, em que se julgou posse do 

Direito alheio, de que estava desapossado por esta Junta que foi criada para 

conservação das Missões e suas pertenças 131, sem os distúrbios de gastos de 

demandas ordinárias entre pessoas tão miseráveis como são Índios e 

Religiosos Capuchos 132, e como neste Estado não há exemplo nem de 

provisão real para na Ouvidoria se conhecerem semelhantes causas, e do 

conhecimento delas não só se segue a destruição da jurisdição da Junta e seu 

                                            
130

    Intercalado: que é falecido. 

131
    Sublinhado no texto: foi criada para conservação das Missões e suas pertenças. 

132
    À margem: para conservação das Missões e não para destruição e demolição. 
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Regimento, mas também a confusão de conhecerem os DD. Ouvidores em 

qualquer matéria decidida pela Junta, mortes e presentes os Governadores. 

Portanto, peço a V. Exª e Reverendos sejam servidos mandar responder aos 

reverendos suplicantes e Procurador de seus Índios, e com suas resposta 

declarar se há-de valer a sentença da Junta, ou da Ouvidoria, fazendo-se 

assento da final resolução no Livro dos Termos das Juntas como nos da 

Ouvidoria, de que foi escrivão Manuel Pais. E receberá mercê. 

     Acha-se esta petição falta de verdade. Nela se diz «que intentando o 

Reverendo Padre Comissário de Santo António fazer uma nova missão no 

distrito da Igarapé Grande do suplicante, lhe impediu esta Junta ouvidas as 

partes». A nova Missão já estava fundada com casas e moradores e com 

missionário e forma de Capela, esta foi fundada em um sítio que sempre foi 

possuído dos aldeanos da Província de Santo António e em nenhum tempo do 

distrito do suplicante porque nunca se mostrou, nem é verdade que o Igarapé 

Grande seja do seu distrito, como diz na petição, nem a Junta impediu a 

fundação da nova Aldeia, porque só se resolveu que nós obtivéssemos de 

continuar a dita fundação e a projectássemos para a banda onde temos as 

nossas duas Missões. Já sobre a resolução desta Junta, deixo dito o que 

parece bastante para mostrar a sua insubsistência. Também se diz na petição 

– tudo finalmente se aprovou pelo Conselho Ultramarino, como se mostrará, no 

ano seguinte, se necessário for – Confesso que não acabo de capacitar-me de 

que Vossa Majestade pelo seu Conselho Ultramarino aprovasse a destruição 

de uma Missão com violação do pacto feito com os Índios novamente descidos 

com prejuízo da posse dos nossos aldeanos, com terror dos neófitos, e com 

perigo da fé, antes me parece que os religiosos da Conceição se adiantam em 

dizerem – que tudo isto se aprovou pelo Conselho Ultramarino. 

     Muitos meses antes da morte do Governador se tinha dado princípio à 

demanda em que na petição se fala. Logo com menos verdade diz o suplicante 

que, morto o Governador, acabou o Superior com o Procurador dos Índios que 

movesse demanda ordinária – Os Índios da nossa administração sempre 

estiveram de posse do sítio da Contenda, e sendo isto verdade constante, 

muito alheio dela é dizer o suplicante que na Ouvidoria do Pará se nos julgou 

posse do direito alheio; porque aos Índios da nossa administração a que 

pertencia o sítio por direito com posse pacífica de mais de trinta anos com o 

título de ser a nossa missão de São José fundada muito antes que a da 

Conceição, por cuja causa havendo-se de se assinar a cada Missão duas 
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léguas de terra, assim o sítio de Sant‟Ana com as suas pertenças, como 

também o da mesma Aldeia da Conceição, tudo fica pertencendo ao distrito da 

Missão de São José. Por esta causa na Repartição que se fez das Missões 

pela divisão da Província não se fez divisão de distritos mas só se conveio na 

cláusula seguinte – que se faria a repartição de sorte que igualmente 

partilhassem os sítios com modos convenientes. 

     O certo é que pela Repartição ficaram à nossa parte duas aldeias nos sítios 

mais doentios, e as duas aldeias em que havia presídios de soldados, dos 

quais e muito especialmente dos Cabos experimentamos bem repetidos 

incómodos que com os nossos irmãos da Conceição não repartimos, porque 

assim dos presídios com o dos sítios doentios ficaram aliviados. E então 

porque nossas aldeias de São José e de Jesus ficaram com a comodidade de 

fabricarem roças para a sua subsistência nas terras e sítio da Contenda, não 

podem os nossos irmãos da Conceição tragar este veado (sic) ? Valha-me 

Deus com tal fastio ! Não mostram os religiosos da Conceição nem no menos 

um único prejuízo da falta de terra para alguns de seus aldeanos fabricarem. 

Logo, que razão tem para incomodarem os nossos aldeanos e para procurarem 

impedir a nova aldeia em sítio tão conveniente para o bem comum de todo o 

Estado ? Esta não é a igualdade que na repartição se encomenda, nem isto é o 

que Vossa Majestade nas suas leis manda, e faz-se muito digno de reparo que 

sendo nós os que pela divisão da Província e depois dela experimentamos os 

danos, os religiosos da Conceição são os que se publicam queixosos, 

formando de nós a cada passo queixas para nos maquinarem os prejuízos. 

     Pela divisão da Província coube à nossa parte o Convento de Cantanhede, 

e os Religiosos da Conceição de tal forma se apartaram dela, que o não 

quiseram entregar senão depois de muito obrigados com excomunhões e 

interditos, deixando aqueles povos com as suas queixas tão mal afectos contra 

nós, que tivemos bem que sofrer enquanto da verdade os não desenganou o 

tempo. Pela divisão da Província se conveio em que os religiosos da 

Conceição teriam neste Convento duas celas para os seus procuradores, o que 

em nenhum tempo faltamos, e sendo uma das principais causas que alegam 

para a divisão da Província a muita distância dos Conventos, já não atendem à 

distância para terem nesta Corte um Hospício com muitos religiosos 

moradores, antes se mostram de nós muito queixosos, porque procuramos 

impedir-lhes fazerem convento em atenção ao nosso prejuízo que há anos 

fazem manifesto com pedirem esmola de alforge, terem esmoler em a Ribeira, 
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venderem hábitos de defuntos, aceitarem missas por esmola, e finalmente 

quererem fazer Convento contra as disposições reais e pontifícias. 

     Pela divisão da Província se conveio que nos Conventos do Maranhão e 

Pará se hospedassem os religiosos de uma e de outra Província com a mesma 

caridade até aquele tempo costumada. Confesso, segundo as notícias que 

tenho dos meus religiosos que passaram àquele Estado, que sempre dos 

religiosos da Conceição foram no Maranhão bem recebidos, e hospedados 

com amor e fraternidade, mas não posso calar que, tendo nós também o nosso 

Convento do Pará pronto para os receber, muitos não se queriam nele 

hospedar, indo recolher-se em casas de seculares, por não quererem assistir 

com os mesmos religiosos de quem talvez se queixariam para conestar (sic) os 

seus procedimentos. 

     No Pará, quiseram fazer Hospício, mas impediu-lho o Senado por falta de 

licença, a qual obtiveram depois a Vossa Majestade, haverá doze anos pouco 

mais ou menos, sendo só para fazerem umas casas, mas como excederam a 

provisão de Vossa Majestade, passando a fazer igreja com porta para a rua, 

coisa que Vossa Majestade em nenhuma maneira permitia, nem as Bulas 

pontifícias concedem, entramos na diligência de salvar o nosso prejuízo, e o 

Ilustríssimo Bispo, que ao Dr. José Borges Valério tinha concedido licença para 

fazer no seu sítio do Tição uma capela, reconhecendo o engano, mandou fazer 

na obra vistoria, e tapar as portas interiores, que iam do Hospício para a igreja, 

o que de facto se executou, mas como os Governadores quando neles 

predomine alguma paixão se fazem absolutos, o que então existia, não 

satisfeito com mandar queimar, a requerimento dos religiosos da Conceição, a 

nova aldeia, passou a mandar abrir as portas do Hospício que por ordem do 

Excelentíssimo Bispo, que já nesse tempo era falecido, se haviam antes 

tapado, encontrando com esta resolução as ordens de Vossa Majestade e do 

Ilustríssimo Bispo, em prejuízo do nosso Convento do Pará.  

     Enfim, em Coimbra fundaram o Colégio da Estrela que sem dúvida 

diminuísse em muita parte as esmolas ao nosso, e no Estado do Maranhão, até 

os descimentos dos índios nos encontram, como sucedeu no ano de 1732, que 

tendo o principal da nossa missão do Acarapi ido praticar ao sertão vários 

principais, e tendo-lhe estes dado palavra de se descerem com os seus 

vassalos para a nossa aldeia, no mesmo tempo em que determinava ir 

conduzi-los conheceu as suas diligências frustradas pelas más práticas do 

Padre Frei Carlos das Chagas, religioso da Conceição, e dos seus índios, que 
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se empenharam em fazer o descimento para a sua aldeia com violência e 

engano, como ao depois mostraram os mesmos índios descidos (…)133, porque 

tanto que o Governador se declarou contra os meus religiosos, logo o Padre 

Frei Carlos das Chagas foi requerer ao Governador os pobres Índios e não 

houve dúvida em lhos mandar entregar com violência. A necessidade me 

obriga a referir estes excessos para mostrar que, sendo os religiosos da 

Conceição os que provocaram a nossa desinquietação e desasossego, sem 

que nós entremos nos seus descimentos de índios, nem fundemos nas terras 

em que eles têm Convento, alguma igreja ou hospício, ainda assim eles são os 

que se publicam queixosos, dizendo: que nós os vamos inquietar nos distritos 

quês lhes cederam pela divisão da Província, e afirmando na sua petição que 

pela sentença da Ouvidoria Geral nos deu a posse do direito alheio, quando 

evidentemente consta ser dos nossos aldeanos o direito, não só pela primazia 

da nossa Aldeia, mas também pela posse pacífica de mais de quarenta anos.         

     Dizem mais na petição – que a Junta foi criada para conservação das 

Missões e suas pertenças, sem advertirem que nisso mesmo se condenam, 

querendo que a Junta mandasse demolir a nova Aldeia, e tirasse as terras que 

pertenciam aos nossos aldeanos, contra o fim para que tinha sido criada 134. 

Dizem mais: que no Estado do Maranhão não há exemplo nem provisão real 

para na Ouvidoria se conhecer de semelhantes coisas, e dos conhecimentos 

delas se seguiria a destruição da jurisdição da Junta e seu Regimento, etc. 

Bem mostram que dizem o que querem, sem atenderem à verdade. Sendo 

ouvidor António da Costa Coelho, perante ele correu uma causa sobre as 

terras da Aldeia de Guaranpiranga, em que foram presentes o Capitão-mor 

Mateus de Carvalho, e nós pelos Índios. Também na Ouvidoria correu outra 

causa que moveram uns Índios junto da Aldeia do Mamaiacú, dos religiosos da 

Companhia, contra Inácio Leal, e era também sobre despejo de terras, pela 

qual os religiosos da Companhia propugnavam, alegando também o privilégio 

das aldeias. Também na Ouvidoria correu outra causa dos religiosos mesmos 

da Conceição sobre as terras de uma das suas aldeias da Ilha de Joanes 

contra um morador da Cidade que se introduziu a mandar fabricar nelas roças 
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 Seguem-se cinco ou seis linhas rasuradas, ilegíveis. 

134
 À margem: Porque a jurisdição pertence às justiças para julgar as contendas e crimes dos 

indignos Governador Capitães-mores, a jurisdição que lhes compete, e para usarem os índios 

somente para ir à guerra, e trabalhar nas obras das fortificações , etc. Provisão de 27 de Março 

de 1721. 
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para os seus curraleiros. Eis aqui exemplos, que não destruíram a jurisdição da 

Junta, nem do seu Regimento, no qual não descubro cláusula alguma por onde 

a Junta se dê jurisdição no foro contencioso com exclusão dos juízes 

ordinários. 

     Eu considero que o Regimento do Ouvidor Geral nenhuma outra coisa é 

senão uma Provisão real para a boa administração da justiça, que Vossa 

Majestade quer que se observe com os seus vassalos naquele Estado, e não é 

tão limitada a Provisão ou Regimento que deixe de constituir juíz em quaisquer 

causas com poder de as avocar assim de quaisquer outros julgadores, como 

consta do capítulo 11 do Regimento dos Ouvidores Gerais expressado pela 

dicção quaisquer que em direito é exuberantíssima. E sendo esta a jurisdição 

que Vossa Majestade comete aos Ouvidores em todo o Regimento das 

Missões, não acha cláusula alguma por onde Vossa Majestade cometa a Junta 

semelhante jurisdição nem ainda em matéria de índios antes nos regimentos e 

leis das Missões do Estado do Maranhão, impresso por ordem de Vossa 

Majestade no ano de 1724 a pag. 54 se acha a disposição seguinte por carta 

escrita ao Governador António de Albuquerque: 

      Me pareceu ordenar-vos (como por esta o faço) façais inviolavelmente 

observar a dita lei sobre os resgates e sua repartição, como também o 

Regimento das Missões, sem que em nenhum caso se possa ali fazer 

alteração ou interpretação na dita lei ou regimento, e quando haja de duvidar 

dareis conta para eu ordenar o que for servido, e de outra sorte me dareis por 

mal servido e vo-la estranharei, como me parecer conveniente.  

     Desta resolução se colhe não ser do real agrado de Vossa Majestade que 

no Estado do Maranhão haja quem se atreva a alterar ou interpretar as suas 

leis e regimentos das Missões, mas a isto não atenderam os Deputados da 

Junta do ano de 1734. 

      Ordena Vossa Majestade no Regimento das Missões a pag 6 o seguinte: 

Os Padres Missionários porão maior cuidado em que se povoem de Índios as 

Aldeias, pois a eles lhes encarrego o governo delas, e espero que se procurem 

por todos os meios não só a conservação mas o aumento dos que são da 

repartição, por ser conveniente que haja nas ditas Aldeia Índios que possam 

ser bastantes, tanto para a segurança do Estado, e defesa da Cidade, como 

para o trato, e serviço dos moradores, e entradas nos sertões. O mesmo 

cuidado terão os Padres Missionários de comunicarem e descerem novas 

aldeias do sertão, e de as situarem em partes acomodadas para a sua vida, e 
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trato dos moradores das Cidades, vilas, e lugares, fazendo-as comunicáveis no 

comércio e persuadindo-os à vida honesta do seu trabalho. 

     A pag. 13 se ordena:  Os Índios das aldeias, que de novo se descerem do 

sertão, não serão obrigados a servir por tempo de dois anos, porque é o 

necessário para se doutrinarem na fé por motivo da sua redução, e para que 

façam as suas roças e se acomodem à terra, antes que os tornem 

arrependidos a diferença delas e o jugo do serviço. E tanto para com as aldeias 

que se descerem para servirem os moradores, como para aquelas sem esta 

condição quiserem descer, observarão os pactos que com eles se fizerem, por 

assim ser conforme à fé pública fundada no Direito natural civil, e das gentes, e 

se os Governadores contrariarem estes pactos, depois de feitos e celebrados 

pelos Padres Missionários com os ditos Índios (o que eu não espero), me 

dareis por muito mal servido deles, e será reputada esta culpa por uma das 

maiores de sua residência. 

     Cuidarão os meus missionários em cumprir com estas disposições do 

Regimento, procurando não só conservar e aumentar as suas aldeias de São 

José e de Jesus, que temos de repartição, mas também em descerem uma 

nova aldeia do sertão e a sitiarem num sítio já a princípio habitado de Índios ou 

seus aldeanos, e acomodado para a vida dos índios, e trato dos moradores da 

Cidade do Pará para a defesa do Estado, para as entradas dos sertões e para 

outro qualquer emprego do real serviço com o pacto ajustado com os índios 

novamente sujeitos pelo nosso missionário Frei José de Santa Teresa, de 

virem habitar a nova Aldeia. E porque na Junta o Governador nos devia ajudar 

nestes empregos de Sua Majestade tão recomendados com ….., no Estado se 

não encontrem, nem alterem, conforme a cláusula supra expendida, sem que 

em nenhum caso se possa ali fazer alteração ou interpretação da dita lei ou 

regimento, o fizeram tanto pelo contrário que sem atenderem às leis nem 

regimento, nem ao serviço de Deus e de Vossa Majestade,a Junta, em que o 

Governador contra nós se fez parte, mandou embargar a nova Aldeia, e o 

Governador por requerimento dos religiosos da Conceição a mandou reduzir a 

cinzas, e prender os Índios, violando o pacto que o nosso missionário com eles 

havia feito, e dando causa a outras desordena que dali se seguiram. 

      A pág. 23 diz o Senhor D. Pedro de gloriosa memória, pai de Vossa 

Majestade, As Missões, que são o principal objecto com que se procura 

estabelecer e aumentar os meus domínios, e que ocupam muito especialmente 

o meu cuidado. Este era o cuidado de um Monarca tão pio, mas muito diferente 
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foi o cuidado do Governador e deputados da Junta de 1734, e ainda se 

empenham os religiosos da Conceição para que a resolução de tal Governador 

e tal Junta prevaleça. 

     Por carta de 6 de Setembro de 1706 escrita do mesmo Senhor para a Junta 

das Missões, se encomenda muito aos deputados dela a observância dos 

Regimentos das Missões pelas seguintes palavras – - Lembrando-vos, 

outrossim, o que os mesmos Regimentos dispõem, e os meios que fui servido 

ordenar para se descerem, praticarem e resgatarem os Índios, e que a direcção 

destas ordens depende muito principalmente dos ministros da Junta e dos 

missionários que tem a seu cargo as ditas aldeias, lembrando-vos ultimamente 

que a obrigação de cada um dos ditos missionários em particular, e em comum 

de todos pelo seu instituto, e pela sua regra, e pela ordem da caridade e de 

que as almas não sintam prejuízo pela sua falta, e que se reduzam ao grémio 

da Igreja quantos mais para ele se puderem trazer, não podendo apartar-se da 

vossa consideração, que na multiplicação das aldeias consiste a conservação 

do Estado e que também na conservação delas pode consistir a sua maior 

defesa e segurança no caso de ser inválido pelo inimigos desta Coroa. 

    No fim desta carta diz – E vos ordeno que depois de vos chegar esta carta 

me deis em todas as monções de navios conta do que for ao diante 

sucedendo, fazendo cada um dos prelados relação do que tiver sucedido nos 

seus distritos, e todos em comum do que vos parecer advertir, para que se faça 

o serviço de Deus, e meu, como convém para maior bem das almas: assim 

espero do zelo e virtudes que acompanham vossos cargos e pessoas. Escrita 

em Lisboa, 26 de Setembro de 1706. Rei. 

     Bem vulgar é em Direito que exteriores não podem corrigir, alterar, ou 

mudar as disposições do Superior, mas a isto não atendeu nem o Governador, 

nem a Junta de 1734, para impedirem a resolução das almas para o grémio da 

Igreja, e para embargarem a multiplicação das aldeias em que o seu soberano 

afirma que consiste a conservação e segurança do Estado.  

     Eu, Senhor, não entro a requerer o castigo deste excesso tão prejudicial e 

encontrado (sic) às leis divinas e humanas, mas não posso deixar de suplicar a 

Vossa Majestade pelo amparo de uns pobres índios novamente descidos dos 

meus Missionários, que se ocupam na redução deles para o grémio da Igreja 

com pacto de povoarem a nova Aldeia de Sant‟Ana, e das suas reais ordens, 

para que se serve de mandar observá-las, ordenando se restitua ao seu sítio a 

nova Aldeia, e os Índios que a habitavam, e que os deputados da Junta cuidem 
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em cumprir com o que no Regimento das Missões e mais disposições reais se 

lhes encomenda, que é a redução de que as mais almas puderem para o 

grémio da Igreja e multiplicação das aldeias para a defesa e subsistência do 

Estado, e bem comum dos moradores, a paz dos Missionários, e conveniência 

dos Índios, dando conta a Vossa Majestade em todas as monções de navios 

cada um em particular, e todos em comum, do que nos seus distritos suceder 

para que Vossa Majestade tome a providência que melhor lhe parecer, e não 

se intrometam a arrogar a si a jurisdição, que não tem, de poderem julgar as 

causas contenciosas que Vossa Majestade tem cometido aos Ouvidores gerais 

daquele Estado. 

     Se os Religiosos da Província da Conceição sentiam prejuízo na fundação 

da nova Aldeia, deviam informar dele a Vossa Majestade para que resolvesse o 

que lhe parecesse mais conveniente ao serviço de Deus e seu, mas como o 

prejuízo que alegaram de se fundar a aldeia no seu distrito era a meio da 

verdade, porque o sítio foi sempre cultivado e possuído dos Índios nossos 

aldeanos, e está dentro do distrito de duas léguas, que havendo de julgar-se a 

alguém das três aldeias de Igarapé pertence à nossa de São José, que foi a 

primeira que naquele distrito se fundou, por isso os religiosos da Conceição, 

temendo talvez que sendo Vossa Majestade informado da verdade, lhes 

frustraria os intentos, trataram de buscar no Governador o seu recurso, porque 

o viram para nos impedir tão pronto, como mostrou a experiência, e não 

estando que os deputados que se acharam na Junta de 1734 votassem em que 

nos abstivéssemos de contínua na fundação da nova Aldeia, por temerem com 

bom fundamento que se encontrassem com os seus votos a vontade do 

Governador, incorreria na sua indignação que naquele Estado é muito para 

temer como então bem viram em cabeça alheia. 

     A petição em que os religiosos da Conceição pediam ao novo Governador e 

deputados da Junta mandassem, que o comissário da minha Província 

respondesse, e o Procurador dos Índios com a sua resposta declarasse à 

mesma Junta se havia de valer a sua sentença ou a do Ouvidor Geral, 

fazendo-se assento da final resolução, deferiu o novo Governador com só dois 

deputados na forma seguinte: Como pede, e o muito Reverendo Superior 

responderá para a primeira Junta. Belém do Pará, 26 de Outubro de 1737. 

     Se o Governador João de Abreu tivesse mais conhecimento do Estado, das 

leis que Vossa Majestade tem estabelecido para o seu governo e das cláusulas 

menos verdadeiras, que a petição continha, bem considero o que seria muito 



 808 

outro o seu despacho, ou que logo os religiosos da Conceição fossem 

despachados com lhes estranhar o irem por autoridade própria fazer casas no 

sítio da Contenda com perturbação dos Índios novamente descidos, e com 

esbulho da posse antiga das nossas aldeias, que sempre tiveram das terras e 

sítio das Salinas, e com tanto incómodo dos meus religiosos, porém como 

havia pouco mais de um mês que tinha chegado àquela Cidade do Pará não há 

muito que tanta ocorrência de negócios que necessariamente havia de ter para 

informar e despachar se impossibilitasse, não obstante a sua boa compreensão 

para o conhecimento da matéria que continha a narrativa da petição, e para se 

informar cabalmente das disposições de Vossa Majestade expressadas nos 

Regimentos das Missões e dos Ouvidores. 

     O Procurador dos Índios eleito por ordem de Vossa Majestade foi o que 

interpôs a acção de força na Ouvidoria geral por parte dos novos aldeanos, 

correu a causa em tribunal competente, e consentiram ambas as partes no 

juízo em que se proferiu a sentença na forma que nesta representação vai 

trasladada 135. Logo que podia a Junta resolver nesta matéria outra vez, 

senhor, torno a dizer que em todo o Regimento das Missões não acho 

disposição alguma que dê autoridade à Junta para decidir as causas deduzidas 

ao foro contencioso, porque a jurisdição pertence às justiças para julgar as 

contendas e crimes dos índios, etc, e este foi o motivo que o meu comissário 

diz tivera para não consentir em coisa alguma que a Junta determinasse no 

tocante à matéria que o Ouvidor geral tinha decidido: que seguissem os 

religiosos da Conceição a sua apelação na forma do Direito, e não o quisessem 

inquietar com recursos extraordinários  136.  

     Como os religiosos da Conceição vissem que da sua petição não surtiria o 

efeito desejado, trataram de seguir outro caminho, e com o pretexto de paz, 

que soou bem nos ouvidos do novo Governador, e não menos de meu novo 

comissário, conseguiu o Comissário da Província da Conceição que na mesma 

Junta se fizesse o termo de composição seguinte enquanto à substância – - 

que eles, comissários, convinham e concordavam em que a repartição que 

primitivamente foi feita entre as duas Províncias pela Junta das Missões, se 

conservasse daqui para diante perpetuamente no mesmo Estado, mas com 

declaração que não passariam os Índios de uma e outra parte a fazer roças, 
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 À margem: Regimento das Missões pag. 2.  

136
 À margem: Provisão de 7 de Março de 1721. 
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casas, taispares (sic), ou algum outro serviço que possa perturbar a posse de 

qualquer das partes. 

     Celebrou-se esta Junta a 26 de Outubro e no papel em que se escreveu o 

termo da composição só se assinaram os dois comissários da Conceição, e 

Santo António, não consentindo este que se lançasse no livro dos Termos da 

Junta, porque como ignorava a situação das aldeias temia que se fosse a 

termo…, e assim pedia lhe concedessem levá-lo para o mostrar aos seus 

religiosos, que daquela matéria tinham mais experiência. Mostrou-o no 

convento ao Guardião Frei Afonso da Expectação, e ao Exmo. Comissário Frei 

Joaquim da Conceição, e como estes lhe dizessem que esta imaginada paz era 

princípio de uma guerra verdadeira, porque o termo dava motivo para poderem 

obrigar os índios nossos aldeanos ao despejo das terras que muitos anos antes 

fabricavam, e para impedir a reedificação da aldeia que, injustamente e contra 

as leis de Vossa Majestade, se tinha demolido e queimado, que seria preciso 

reclamar o termo atendendo ao prejuízo dos nossos aldeanos, em que ele, 

comissário, não podia convir. 

     A 27 de Outubro mandou o meu comissário dois religiosos ao Hospício de 

São Boaventura para saberem do comissário da Conceição como entendia o 

tomo da composição que na Junta se fizera, o qual respondeu – que não 

haviam de passar os nossos aldeanos à outra parte do Igarapé Grande, em 

que até lá tinham as suas roças, e que por ora colheriam os frutos que tinham 

plantado, e que aquela matéria estava já sentenciada definitivamente pela 

Junta. Não obstante vir o meu comissário por esta resposta no conhecimento 

do dolo, com que se fizera o termo, ainda assim procurou em 30 de Outubro ao 

comissário da Conceição para que conviesse em algum ajuste que a nenhuma 

das partes fosse prejudicial, mas como a sua diligência não sentisse efeito, 

tratou de reclamar da convenção no mesmo termo que se havia feito na Junta 

de 26 de Outubro, alegando o prejuízo dos Índios seus aldeanos, e na Junta de 

4 de Novembro o entregou juntamente com o termo da reclamação e 

fundamentos essenciais que a isso o obrigavam. 

     Disputou-se nesta Junta entre os dois comissários sobre a validade do 

termo, e reclamação dele, e ficando a matéria indecisa, só se resolveu que o 

meu comissário respondesse por escrito ao que os padres da Conceição 

alegavam na sua petição, que se tinha despachado em 26 de Outubro, e que 

dando também os padres da Conceição sua resposta, se entregassem ambas 

ao Governador e Capitão General João de Abreu de Castelo Branco, para que 
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com a sua informação as remetesse a Vossa Majestade pelo seu Conselho 

Ultramarino, para que resolvesse o que melhor lhe pareceu, em ordem ao bem 

e justiça das partes. 

     A substância da resposta que deu o meu comissário por escrito ao 

Governador foi que Sua Excelência fosse servido informar Vossa Majestade 

para que mandasse fazer nova divisão de todas as aldeias das duas 

Províncias, com declaração que as três da Contenda ficassem a uma das 

partes litigantes, e que escolhessem os religiosos da Conceição e os de Santo 

António repartissem, ou vice-versa 137, porque desta sorte se poderiam 

extinguir cabalmente as demandas, inquietações, e distúrbios, e assegurar-se a 

paz tão desejada. 

     Esta resposta levou o missionário Geral Frei Afonso da Expectação ao 

Governador, a quem juntamente insinuou que, suposto a resposta, não parecia 

coerente com o despacho da Junta, contudo não deixava de ser muito 

conforme ao fim que se desejava de pôr quietação e que com muita 

ponderação tinham resolvido no Convento não falar no que os da religião da 

Conceição alegavam na sua petição por se não verem precisados a dizer o que 

se poderia estranhar entre irmãos. 

     Como neste tempo estivesse já próxima a partida dos navios, se preveniram 

os meus religiosos, fazendo uma petição em que o meu Presidente das 

Missões pedia ao General fosse servido ordenar se não uma nova causa 

alguma entre os missionários e índios das aldeias da contenda, para obviar os 

distúrbios que poderiam suceder no caso que os missionários da Conceição 

entrassem a violentar os índios nossos aldeanos para o despejo das terras, 

como já os tinham ameaçado. 

     Por esta, Senhor, há a individual notícia que posso dar a Vossa Majestade 

de que tem acontecido na parte das missões do Igarapé Grande desde o ano 

de 1734 até o de 1737. Bem quisera eximir-me de culpar o General, que nesse 

tempo governava aos religiosos da Conceição, que com os seus requerimentos 

o induziam, mas como é precisa a relação da verdade para que não perigue a 

justiça, mal posso deixar de imputar culpa a quem de tantas desordens foi 

causa 138. Os meus religiosos estavam em boa paz ocupados na redução das 

almas para o grémio da Igreja na forma que Vossa Majestade encomenda, 

ainda à custa da sua real Fazenda. Estavam edificando uma nova Aldeia, em 
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 À margem: Regimento das Missões pag. 6. Carta de 6 de Setembro de 1706. 
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que tinham casas, índios e missionários, e capela, em terras que sempre foram 

possuídas dos nossos aldeanos, no que além do serviço de Deus se 

interessara o bem comum daquele Estado, conforme Vossa Majestade nas 

suas leis ordene. A fundação da Aldeia está em um sítio mais próximo à nossa 

aldeia de Jesus, do que a da Conceição, e nele antes e depois da divisão da 

Província, sempre os nossos aldeãos fabricaram roças sem  despejo desde a 

fundação das aldeias sempre foram cultivadas e possuídas pelos nossos 

aldeãos: por causa muito atendível qual foi queixarem-se por vezes os brancos 

do Real Pesqueiro, de que os nossos aldeãos de São José que naquelas 

tinham roças, lhe iam flechar o peixe, de que resultava fugirem os cardumes de 

tainhas para o mar largo, não sem grande prejuízo do rendeiro, e por evitar 

estas queixas no seu princípio, procuraram os missionários que os índios não 

tivessem roças junto do pesqueiro, e os fizessem em partes que estivessem 

mais próximas às aldeias, como com efeito fizeram no sítio da contenda, ainda 

antes de se ter fundado a Aldeia da Conceição. O pacto que o missionário Frei 

José de Santa Teresa fez com os índios, que descesse, foi de virem passar à 

nova aldeia sem ficarem a principais de outra nação subordinados. Tudo isto é 

conforme com o que Vossa Majestade nas suas leis e Regimento das Missões 

manda, e ordena, e por isso me queixo dos religiosos da Conceição, porque 

sem mais motivo, que o deverem (?) que o Governador se tinha declarado 

contra os mais religiosos, entraram a procurar inquietá-los, e aos índios nossos 

aldeãos, excitando o Governador com requerimentos alheios da verdade, para 

que se mandasse demolir a nova aldeia, e violasse o pacto que tinha feito com 

os índios, e fazendo por autoridade própria, casas no sítio da aldeia demolidsa, 

e ameaçando ultimamente aos índios vossos aldeãos, com o despejo das 

terras de que sempre estiveram apossados sem atenção à sentença que na 

Ouvidoria obtiveram a seu favor. 

     Eis aqui, Senhor, o que obraram o Governador e religiosos da Conceição, a 

quem Vossa Majestade nas suas cartas, leis e regimentos das Missões 

recomenda muito a conservação das aldeias, o aumento e multiplicação delas, 

a redução de índios para o grémio da Igreja, a observância dos pactos com que 

se descerem, a paz e concórdia dos missionários em que muito se interessa a 

dilatação da fé, e bem comum daquele Estado. Nem os meus missionários nem 

os índios seus aldeãos moveram esta causa, os religiosos da Conceição foram 

os que a moveram, ocasionando com os seus requerimentos os distúrbios, 

desordens e desuniões que expedidos, e sendo eles os que na Junta de 1734 
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se declararam autores, deviam deduzir o seu libelo em forma, e propor a sua 

acção em juízo competente, e visto a causa ser sobre posse ou propriedade 

das terras, deviam mostrar por artigos ou a posse que os nossos aldeãos lhe 

introvertiam, ou a propriedade que lhes usurpavam, estando para isso os 

nossos índios, porque outro qualquer procedimento é contra todos os direitos, 

como na causa presente. 

     A experiência tem mostrado, e com bem mágoa do coração, se deve sentir 

uma nova aldeia destruída, e queimada uma capela, ainda que tosca, 

demolida, uns índios novamente descidos para o grémio da Igreja, vexados, e 

perseguidos, o pacto com que se desceram violados o jus quovitum dos nossos 

aldeãos atropelados, o serviço de Deus e de Vossa Majestade impedido. Tudo 

resultado dos requerimentos dos religiosos da Conceição, e do procedimento 

despótico do Governador passado, sem atenção aos direitos natural e divino, e 

das gentes, nem ao mubicipal daquele Estado. 

      E como Vossa Majestade é lei animada, e fonte perene de (…) prostada 

aos seus reais pés com a mais profunda veneração, lhe suplico, não castigo 

para os motores de tantas desordens, e distúrbios, e sim amparo para os meus 

missionários, que ocupados no serviço de Deus e de Vossa Majestade foram 

tâo impiamente perseguidos, e para os pobres índios aos quais eram o primeiro 

leite da doutrina, fez o Governador tragar o fel da (…), dignando-se Vossa 

Majestade de ordenar que outra vez se restituam ao seu sítio os Índios, e à 

nova Aldeia, e se cumpra a sentença do Ouvidor na forma que nele se contém, 

sem os obstáculos de recursos extraordinários. Sempre Vossa Majestade o 

que for servido. 

 

     Senhor Desembargador 

     O Mestre Frei Valério do Sacramento, Ministro Provincial da Província de 

Santo António, que por cartas vindas do Pará teve a notícia de que um seu 

missionário naquela Capitania, movido do zelo do bem das almas, fundou uma 

Aldeia em um sítio agora chamado Sant‟Ana do Igarapé Grande, para onde 

baixou do sertão muito gentio com o pacto de povoarem a nova Aldeia sem 

subordinação a principal, que fosse de outra aldeia ou nação, e que no ano de 

1734, porque o Governador e Capitão geral do Estado se declarou contra os 

prelados que a Província dele, suplicante, tinha no Pará, se aproveitaram os 

religiosos da Província da Conceição nesta ocasião para lhe requererem 

mandasse demolir a nova Aldeia, e que com efeito o Governador, por um 
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simples despacho, a mandara demolir, e queimar, não sem grande terror dos 

pobres índios, do serviço de Deus e de Vossa Majestade, e violação do pacto 

feito dos índios pelo missionário Frei José de Santa Teresa, quando os praticou 

para se descerem do sertão. E que, não satisfeitos os religiosos da Conceição 

com se fazerem motores de tão notáveis desordens, passaram com alguns dos 

seus aldeanos a fazer casas no sítio da aldeia demolida, o que sendo visto 

pelos missionários dele, suplicante, protestaram ao Comissário da Conceição, 

pelo direito dos aldeanos da sua Província de Santo António, e o Procurador 

dos Índios, que Vossa Majestade no Regimento das Missões a pág. 2 ordena 

haja no Pará, interpôs no Ouvidor contra os religiosos da Conceição uma acção 

de força, correndo a causa pelos termos de Direito, até final sentença, que se 

proferiu a favor dos aldeanos da Província dele, suplicante; suposto que os 

religiosos da Conceição apelaram, se deixaram de seguir a sua actuação, 

persuadindo-se talvez a que com uma petição alheia da verdade, ou com uma 

composição dolosa, poderiam iludir o juízo ordinário na consideração de serem 

o  Comissário desta Província, e o Governador e Capitão Geral João de Abreu 

de Castelo Branco, moradores no Pará, e de não terem nem os mais 

Deputados da Junta, conhecimento do sítio e terras da contenda, mas porque 

estas terras e sítio que o rio Guajará divide da Aldeia da Conceição, foram 

sempre fabricadas e populadas (sic) pelos índios aldeanos das missões de 

Santo António, que nelas tinham casas e roças, e depois de se dividir da 

Província de Santo António a da Conceição, como no Reino, e de se repartirem 

os Conventos e missões daquele Estado, sem que em tempo algum 

pertencessem estas terras e sítio à Aldeia da Conceição, nem a título de posse, 

porque nunca delas a tiveram os seus aldeanos  menos por divisão de distritos, 

porque a não houve nas aldeias do Igarapé Grande, que por razão de estarem 

as mencionadas terras e sítio de duas léguas, porque havendo estas de 

adjudicar-se a algumas das aldeias do Igarapé, deve ser a Aldeia de São José, 

que foi primeiro fundada, e tem de mais a posse de nelas roçarem ab initio 

alguns dos seus aldeanos. E porque a nova aldeia tinha sido fundada na forma 

do Regimento das Missões a pág. 23, e 49, em que Vossa Majestade aplica os 

direitos dos resgates para se descerem aldeias novas, e fornecerem as velhas, 

e no mesmo Regimento a páginas 6.13, e 54, como também por Carta de 6 de 

Setembro de 1706, e outras mais, encomenda Vossa Majestade muito ao 

Governador, e à Junta das Missões, e aos mesmos missionários, a redução 

dos mais e mais Índios para o Grémio da Igreja, a multiplicação das aldeias em 
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sítios perto das vilas, e cidades, pela utilidade que dali resulta aos seus povos, 

e pela conservação e segurança, e defesa do Estado, a observância dos 

pactos feitos pelos Missionários com os Índios, e outras coisas de serviço de 

Deus, que abonam o procedimento do Missionário Frei José de Santa Teresa 

nesta matéria, e que os religiosos da Conceição com tanto empenho se 

opuseram, valendo-se do Governador, que nesse tempo existia, para a 

destruição da nova aldeia, e violação do pacto feito com os Índios novamente 

descidos. E atropelando por este caminho o direito natural e divino, e o 

municipal daquele Estado, que com tanta piedade e atenção ao serviço de 

Deus, bem espiritual dos índios, utilidade dos povos e conservação dos 

domínios, estabeleceram as Majestades portuguesas como tudo mais se 

mostra na representação que junta ofere.  

     Portanto, «peço a Vossa Majestade que atendendo ao deduzido, seja 

servido ordenar em observância das suas leis, que os missionários desta 

Província de Santo António possam reedificar a Aldeia de Sant‟Ana no mesmo 

sítio em que tinha sido fundada, e que a sentença do Ouvidor geral em tudo e 

por tudo se execute, conservando-se os aldeanos das aldeias de Santo António 

na posse que sempre tiveram das terras que o rio Guajará divide da Aldeia da 

Conceição». 

     E Receberá Mercê. 

 

Leis sobre a presente Matéria estabelecidas no Estado do Maranhão 

     Os índios das aldeias, que de novo se descerem do sertão, não serão 

obrigados a servir por tempo de dois anos, porque é o necessário para se 

doutrinarem na fé, primeiro motivo da sua redução, e para que façam as suas 

roças, e se acomodem à terra, antes que os tornem arrependidos a diferença 

dela e o jugo do serviço.  E tanto para com as aldeias que se descerem pçara 

servirem aos moradores, como para aquelas que, sem esta condição, quiserem 

descer, se observarão os pactos que com eles se fizerem, por assim ser 

conforme à fé pública fundada no Direito natural, civil e das gentes. E se os 

Governadores contravierem estes pactos depois de feitos, e celebrados pelos  

padres missionários com os ditos índios (o que eu não espero), me dareis por 

muito mal servido deles, e será reputada esta culpa por uma das maiores da 

sua residência. Regimento das Missões, pág. 13. 

     Os padres missionários porão o maior cuidado em que se povoem as 

aldeias, pois a eles lhes encarrego o governo delas, e espero que procurem por 
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todos os meios, não só a conservação, mas o aumento dos que são da 

repartição, por ser conveniente que haja nas ditas aldeias Índios, que possam 

ser bastantes, tanto para a segurança do Estado, e defesa das cidades, como 

para o trato e serviço dos moradores, e entradas nos sertões. O mesmo 

cuidado terão os Padres Missionários de comunicarem, e descerem novas 

aldeias do sertão, e de as situarem em partes acomodadas para a sua vida, e 

trato dos moradores das cidades, vilas e lugares, fazendo-os comunicáveis no 

comércio, e persuadindo-os à vida honesta do seu trabalho. Regimento, pág. 6. 

     Me parece ordenar-vos (como por esta eu faço) façais inviolavelmente 

observar a dita lei sobre os resgates, e sua repartição, como também o 

Regimento das Missões, sem que a nenhum caso se possa ali fazer alteração, 

ou interpretação na dita lei, ou regimento, e quando o haja de duvidar désseis 

conta para eu ordenar o que for servido, e de outra sorte me dareis por mal 

servido, e vo-lo estranharei como me parecer conveniente. Regimento, pág. 54, 

em carta ao Governador António de Albuquerque. 

     Lembrando-vos ultimamente que a obrigação de cada um dos missionários, 

em particular e em comum de todos pelo seu Instituto, e pela sua Regra, e pela 

ordem da caridade que a todos compreende, é de que as almas não sintam 

prejuízo pela sua falta, e que se reduzam ao grémio da Igreja, quantos mais 

para ele se puderem treazer, não podendo apartar-se da nossa consideração 

que na multiplicação das aldeias consiste a conservação do Estado, e também 

na conservação delas pode consistir a sua maior defesa e segurança no caso 

de ser invadidos pelos inimigos desta Coroa. Carta de 6 de Setembro de 1706. 

Escrita aos Ministros da Junta das Missões. 

     Haverá dois Procuradores dos Índios, um na Cidade de São Luís do 

Maranhão, outro na Cidade de Belém do Pará, etc. Regimento das Missões, 

pág. 2. 

                                              Senhor 139 

     Senhor, o Excelentíssimo Bispo de Angra, sendo Ministro Provincial desta 

Província de Santo António, ofereceu na presença de Vossa Majestade um 

requerimento a respeito de uma Aldeia, que os nossos religiosos junto do Pará 

no Igarapé Grande tinham de novo erigido, em ordem ao serviço de Deus e de 

Vossa Majestade, e o Governador tinha mandado demolir a requerimento dos 

religiosos da Província da Conceição, os quais pretenderam apossar-se do sítio 

                                            
139

  Desta carta existe outro traslado, de diferente grafia, no mesmo fundo da A.N.T.T., O.F.M., 

Província de Santo António,Província, maço 6.  
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e mais terras adjacentes, com violento esbulho, de que resultou dar-se contra 

eles uma acção de força no juízo da Ouvidoria Geral da Capitania do Pará, e 

procedendo-se na causa até final sentença, foi esta proferida a favor dos Índios 

aldeanos desta Província de Santo António, e apelada por parte dos índios da 

Província da Conceição, cujos religiosos não a quiseram seguir, persuadindo-

se a que supririam os valimentos, o que lhes negava a justiça. E, com efeito, 

conseguiram que o Governador, com maior parte dos deputados da Junta das 

Missões do Pará, avocassem a si o conhecimento desta contenda, e se 

declarassem a seu favor com fracção do Direito natural, divino, e municipal 

daquele Estado do Maranhão, como mais individualmente se declara no 

sobredito requerimento que Vossa Majestade foi servido mandar informar pelos 

deputados da Junta das Missões nesta Corte, e pelo seu procurador da Coroa. 

Porém, no tempo em que estes informaram da justiça do nosso requerimento, 

chegaram do Pará os navios, e neles as cartas do Governador, com os 

traslados dos termos das decisões, que com os deputados da Junta tinha dado 

contra nós, os quais (não sei com que ordem) se mandaram logo apensar ao 

nosso requerimento, que sendo até àquele tempo bem julgado, não foi dali por 

diante bem visto no Conselho Ultramarino, aonde parece que só se atendeu ao 

que o Governador representava, já como parte interessado por parte do seu 

voto e dos mais deputados das Juntas das Missões, que com ele tinham 

concorrido para encontrarem a observância da provisão real de 27 de Março de 

1721, e da outra novamente expedida em Abril de 1738, em que Vossa 

Majestade ordena que o Governador, e a Junta das Missões, se não 

intrometam a tomarem conhecimento ou a quererem julgar as causas e 

contendas dos índios, entre partes, por ser causa de coisa que tem cometido 

às suas justiças. 

     O primeiro e principal fundamento que o Governador e Deputados da Junta 

tomaram para avocarem a si o conhecimento desta causa foi a provisão de 6 

de Setembro de 1706, em que Vossa Majestade mandou que, na Junta das 

Missões, se fizesse a repartição das missões entre a Província de Santo 

António e a da Conceição, que novamente dela se tinha dividido, e outra 

provisão ou carta em que também cometeu à Junta a decisão da contenda dos 

distritos entre os religiosos da Companhia e os da Província da Piedade, no 

que mais confirmam não ter a Junta jurisdição para o conhecimento e decisão 

de semelhantes causas, porque por isso Vossa Majestade lha concedeu para 

os dois casos que se expressam, porque a Junta não a tinha. E bem constante 
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é em direito   que a jurisdição concedida para certos casos não se estende a 

outros, por ser a delegação striti iuris imno ex eo, que a Junta decidiu a 

contenda dos distritos, e fez a repartição das missões, expirou a jurisdição e 

autoridade que Vossa Majestade lhe tinha cometido, como é vulgar em Direito, 

para não se intromerem os deputados a quererem julgar causas semelhantes 

sem nova ordem de Vossa Majestade. 

     O outro fundamento, que tomaram para arrogarem a si o conhecimento e 

decisão desta causa, era serem eles muitos, e o Desembargador Ouvidor 

Geral, que a tinha sentencfiado, um só, que diziam, facilmente se podia 

corromper, sem advertirem que semelhante discurso em Direito, é temerário e 

sacrílego, e sede em gravíssima injúria de Vossa Majestade, de quem não 

devem presumir que para a administração da justiça em uma tão dilatada 

Capitania como é a do Grão-Pará, faça eleição de um sujeito de tão   pouca 

confiança que facilmente o corrompam, para que falte à justiça. Com estes dois 

fundamentos, que mais abonam a justiça de nosso requerimento, ouço dizer 

saíra no Convento a consulta contra nós, e como Vossa Majestade há-de tomar 

a última resolução nesta matéria, peço a Vossa Majestade, pelo amor de Deus 

e de nosso Padre São Francisco, se sirva de mandar ajuntar este papel ao 

nosso requerimento, a que se apensarão os termos da Junta das Missões, a 

carta do Governador, e a consulta do Conselho Ultramarino, para que com 

mais cabal expressão da verdade resolva Vossa Majestade o que for justiça. 

 

 

DOCUMENTO Nº 215 

[S.d., S.l.] (pós-1739) – Petição com algumas notícias a respeito do 

hospício [2ª Petição ao rei sobre o Hospício da Carreira]. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7, nº 30. 

 

Senhor 

     Aos reais e augustos pés de V. Majestade humilde e reverentemente dizem 

o Provincial e mais religiosos da Província de Santo António que a V. 

Majestade têm sido presentes as inquietações em que os tem posto os 

religiosos da Província da Beira e Minho. Porque, depois de examinadas bem 

as resoluções de Vossa Majestade tomadas em consultas do Desembargo do 

Paço, havidas as informações lhes pareceu aos suplicantes não terem os 

suplicados mais que alegar para a fundação que intentavam fazer na carreira 
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dos cavalos, muito mais depois de vista a resolução de V. Majestade de 3 de 

Agosto de 1739 com que corrobora, e faz mais exuberante a condição da 

mercê feita por um alvará concedido a favor dos suplicados em 28 de 

Setembro de 1708 para terem um hospício e não convento, que lhe dava 

licença para este fim, sem embargo dela não haverem pedido, e quando lha 

pedissem, e Vossa Majestade lha desse lha havia por denegada, e nula, 

porque a sua real intenção não era prejudicar a terceiros. 

    Pretenderam os suplicantes que esta resolução se confirmasse, ao que se 

opuseram os suplicados - com repetidos requerimentos e petições que tiveram 

despachos para serem vistos e examinados no Desembargo do Paço, que 

mandavam ouvir aos suplicantes, e depois ao procurador da Real Coroa, que 

tudo com particular estudo abafaram por nova ideia da esperança em que 

ficaram no julgado, e sentenciado da Casa do Infantado, cuja matéria é 

totalmente diversa; porque o dar licenças para edificar conventos é 

privativamente das Majestades e do seu soberano poder, que sendo em Vossa 

Majestade absoluto, o zelo e a grandeza o quis cuartar, quando no mesmo 

alvará lhes dá licença para o hospício, e não convento, e lha nega de futuro no 

caso que lha desse, sendo nula qualquer que pudessem obter com atenção à 

igualdade da justiça com que queria salvar o prejuízo de terceiros, querendo os 

suplicados lançar terra nos olhos da verdade – com razões políticas e 

virtuosas, pondo em matéria de culto o concurso para a devoção e para 

respeito de Nossa Senhora com Santo António, como se com semelhantes 

disputas se podiam inventar questões, e nos termos hábeis só cabem as 

civilidades pelas disposições de direito, breves pontifícios, e o que dizem tantos 

D.D., pleitos vencidos e pratica do Reino, e também não parece justo quererem 

os suplicados – pelos seus padrinhos -, pôr em razão de Estado uma matéria 

que é de justiça em direito adquirido por alvará e mercê feitas por Vossa 

Majestade entre partes que tem com tão justos títulos adquirido o seu direito, 

em cujos termos, 

     Pede a V. Majestade lhe faça mercê mandar juntar esta petição às 

consultas que subiram à sua real presença, vendo-as lhes defira com aquela 

equidade que esperam da sua grandeza, e virtudes de que Deus Nosso Senhor 

o dotou, ficando os suplicantes sendo perpétuos oradores por Vossa Majestade 

para que lhe prospere a vida em dilatados anos, e lhe abra os tesouros da sua 

graça. 

E Roga Mercê 
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DOCUMENTO Nº 216 

[S.d., s.n.], (Lisboa, post-1739) – Petição dos frades de Santo António dos 

Capuchos de Lisboa  contra as intenções dos padres da nova Província 

da Conceição da Beira e Minho erigirem um hospício na Carreira dos 

Cavalos e de este poder ser elevado a convento. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

 

 Foi Sua Majestade servido resolver uma consulta, que depois de outra, 

fez o Desembargo do Paço sobre a queixa que os religiosos de Santo António 

fizeram ao mesmo senhor dos Religiosos da Província da Conceição da Beira e 

Minho, que contra as ordenações do Reino, decretos partifícios e reais ordens 

de Sua Majestade intentavam fazer um convento no sítio da Carreira dos 

Cavalos (…). 

 Os da Conceição alegaram que apenas queriam concertar as casas e 

manter o hospício, e os de Santo António contestaram pois, segundo 

testemunhas abonatórias, o risco da obra constava de dezassete ou dezoito 

celas, de um coro, de uma tribuna, e dois altares colaterais, uma igreja e 

confessionários abertos nas paredes para confessarem os confessores da 

parte de dentro, e todas as mais oficinas necessárias para a regularidade 

religiosa, uma casa de portaria, uma campainha, e tudo fechado com uma 

grade de ferro, e um campanário com um sino grande, e que antes não tinham, 

pois eram as casas em que moravam em tudo seculares, a capela com uma 

campainha que se ouvia só na vizinhança para chamar à missa, que era com 

um só altar, o que quiseram persuadir ao mesmo tempo que o contrário, e se 

estava vendo. 

 Porque, se o que só queriam era fazer um hospício sem fazerem 

inovação alguma, como se vê agora acabada a obra com tudo aquilo que 

constava do risco, tendo de sua própria autoridade feito um convento no formal 

e material da obra, a este querem dar o nome de hospício, que por direito não 

é mais que um recolhimento para dois ou três religiosos, sem prelado ou coisa 

que o pareça, sem pedirem esmolas, sem venderem hábitos, sem sino e 

campainha na porta, e outras circunstâncias mais que se acham manifestas em 

todos os hospícios desta corte, porque tem a sua porta com um batente de 

ferro, nem campainha tem, e vejam-se todos os que tem Lisboa, e só se achará 

com diferença o dos religiosos alemães com tanta especialidade de serem uns 
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homens precisos à cristandade na conversão de muitas almas, a quem têm 

instruído na fé, de que V. Majestade é a melhor testemunha, sendo certo que 

alegavam os suplicados quasi o mesmo, pois dizem que eram precisos e 

necessários nesta Corte, e tomaram de sorte a liberdade, que há muitos anos 

enganam os fiéis com o jubileu da Porciúncula que não é concedido aos 

hospícios, mas sim aos conventos, e só o têm por bula especial a enfermaria 

dos religiosos Arrábidos no Hospital, e o Hospital do Menino de Deus, e nesta 

proporção continuaram o mais de tangerem ao coro, porem sacrário, cantarem 

missas, fazerem festas, benzerem ornamentos e exporem o Santíssimo, e 

benzerem os seus altares, sem para nada terem breves de Sua Santidade, 

nem ainda do prelado diocesano. 

 Tudo isto constou a Sua Majestade em que foi ouvido o Procurador da 

Coroa Belchior do Rego de Andrade, que em consulta do Desembargo do Paço 

deferiu Sua Majestade na forma seguinte: 

(…) com a condição de não venderem hábitos, nem terem sino, não pedirem 

esmolas, nem terão igreja composta para a rua, e nunca farão convento, etc. 

[segue o modo como as várias resoluções subiram de instância ex: 

desembargador dos Agravos] 

 

 

DOCUMENTO Nº 217 

S.d. (post. 1739), S.l. – Representação feita ao Desembargo do Paço sobre 

o Hospício da Carreira, que transgredia as funções para que fora criado, 

com licença para os frades da Província de Santo António terem celas 

prontas para hospitalidade dos religiosos que fossem para o Maranhão. 

Treslados de documentos relativos à mesma questão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 7. 

 

     Representação feita ao Desembargo do Paço sobre o Hospício da Carreira. 

     Mais de um século havia já que  neste Reino se conservara a Província de 

Santo António unida, sendo a não menos estimada e atendida pelos conventos, 

lugares, vilas e cidades que a faziam respeitada pelo número, paz, e amor de 

Vossa Majestade, e sem necessidade alguma, entraram os mesmos religiosos 

a solicitar uma divisão, ficando a Província em dois partidos, a Beira e Minho 

de uma parte, e Lisboa da outra, com o fundamento dos longes das terras para 

a mudança dos frades em climas diferentes, e outras circunstâncias mais para 
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provarem as premissas do seu intento, que conseguiram, pois o Papa lhe 

concedeu o Breve da Divisão, que suposto se diga que foi por uniforme 

consentimento, se se consultassem os mortos se ou viriam nos cemitérios das 

cinzas respirando queixas, que pelos vivos clama a razão que manifestamente 

os apadrinha pois para uns e outros serve a poeira que levantam com a cega 

ambição de governar, pois se sabe que não lembrou tal divisão enquanto o 

governo da Província esteve na mão dos Religiosos da Beira e Minho, o que 

lhe durou quarenta anos sem interpolação de um dia. Mudou-se a cena, fez o 

Capítulo a brados da razão Provincial a um filho de Lisboa, e com efeito três 

capítulos fizeram pela mesma série. Pareceu aos Religiosos da Beira e Minho 

que o destino dispunha aos filhos de Lisboa para experimentarem a mesma 

fatalidade que aqueles rtinham padecido. Fizeram os seus empenhos, 

armaram-se de razão de bom semblante para o fim e ficaram com efeito 

divididos, e logo recém nascida a nova Província se conheceu como áspide, 

escondido o veneno que estava disfarçado com tanto zelo, e tantas virtides, o 

que se viu manifesto que cria só ambição de  governar, porque logo se 

descobriu Hidra de Sete Cabeças pois no segundo triénio fez a nova Província 

uma voluntária divisão com dois Capítulos, dois Provinciais, duas mesas de 

Definição, e tudo o mais que serviu aos olhos do Mundo e de Vossa Majestade 

de escândalo em tão estranha novidade. 

     Tudo que deixcmos escrito bem vemos que poderá parecer supérfluo  para 

o nosso intento, no caso presente, mas se ler com atewnção poderá ser que 

tudo lhe sirva para a nossa intenção. Com o Breve da Divisão ficou obrigado à 

Província  de Santo António a ter duas celas prontas para os procuradores da 

nova Província no Convento de Lisboa e hospitalidade dos mais religiosos que 

fossem para o Maranhão, ao que se lhe não faltou. 

     Entrou a Província da Conceição na diligência de fundar um Hospício na 

Rua Formosa, já mostrando o mesmo que agora procuram fazer um novo 

Convento, o que várias famílias religiosas procuraram embaraçar-lhes e eles se 

valeram de pedir a S. Majestade um Alvará de opere demoliendo, o que Vossa 

Majestade lhes concedeu, acautelando-se na mercê o excesso de Convento, 

como se vê, pois aqui se traslada, e suposto não teve efeito fazer-se esta obra, 

pois passou pela chancelaria e alvará, Sua Majestade camarariamente mandou 

que não tivesse efeito por Procuração das religiosas do Convento de Nossa 

Senhora da Conceição dos Cardais das Carmelitas descalças. 
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     Depois de vários progressos, de que não queremos ser cronistas, entraram 

com o apoiodo sereníssimo Senhor Infante D. Francisco, que está em glória, no 

empenho de fazerem um hospício na Carreira dos Cavalos, dizem eles. Todos 

sabem que o Hospício se compõe de um Procurador com seu companheiro, e 

apenas um leigo para lhes fazer de comer, e é opinião comum que não tenham 

Prelado, nem coisa que o pareça, o que foi tanto pelo contrário que sendo da 

criação dos Hospícios terem um batente na porta, eles se armaram de uma 

campainha, de um sino, e tocavam a todas as horas do coro e oração ainda 

que não houvesse no seu princípio frades que a povoassem. Cantavam Missas 

e faziam festas, expunham o Senhor sem que para isso tivessem licença do 

Ex.mo e Reverendíssimo Senhor Cardeal Patriarca, abriam a porta nosdias de 

Jubileu dando-o por Convento na hipótese de que lucram os fiéis as 

indulgências, visitando os Conventos da Ordem Seráfica como v.g. a 

Porciúncula, e deram sepuitura aos defuntos como foi a Frei Gaspar e a Frei 

Gonçalo, a quem administraram os Sacramentos, pediram sempre esmolas por 

Lisboa e seus arrabaldes e venderam mortalhas, o que tudo lhes está proibido 

por Direito, e se pratica em todos os Hospícios e assim o declarou S. 

Majestade neste mesmo Alvará concedido por requerimento seu e instância 

sua. 

    Vendo a Província de Santo António que tudo se executara pelo contrário fez 

uma representação a S. Majestade em que se queixava do absoluto e violento 

procedimento dos suplicados em que houve largo tempo que mediou de mais 

de trinta anos e sempre gemendo os suplicantes atropelados até que a 3 de 

Agosto de 1739 tomou em consulta do Desembargo do Paço a resolução de 

ofício aos suplicantes – Como parece com as mais cláusulas e condições 

declaradas no Alvará que se acjusa que não poderão pedir esmolas, venderem 

mortalhas nem fazerem as funções que costumam nos Conventos. 

     Estando esta mercê assim feita, vendo os suplicantes que em nada 

atendiam os suplicados ao que S. Majestade lhes mandava, se queixaram ao 

mesmo Senhor pelo Dezembargo do Paço, que mandou informar este 

requerimento por um corregedor do Cível  da corte, que passou a 

Dezembargador do Agravo, mandou segundo dispôs ao que o substituiu, e 

sobre este requerimento se fez uma consulta sendo certo que todo este facto 

que é notório foi em vida do Sereníssikmo Senhor Infante D. Francisco e só 

depois de sua morte se fez a última informação e a última consulta do 

Desembargo do Paço. 
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     Este negócio se acha já resoluto por V. Majestade como se vê de um Alvará 

firmado por sua real mão passado e concedido a favor dos suplicantes e 

continuada a mesma mercê aos suplicantes na forma de Alvará em que 

sempre Sua Majestade procurou mostrar a sua igual piedade para com o 

prejuízo de terceiro, coartando à sua mesma grandeza para qualquer mercê 

concedida – porque ainda concedendo a não tivesse efeito e sem embargo de 

não haverem pedido licença, lha hei por concedida para edificarem o Hospício 

de que se trata sem prejuízo de terceiro, com declaralção que em nenhum 

tempo pedirão licença para o reduzirem a Convento, e ainda que se lhe 

conceda será havida por nula, e de nenhum efeito, porque a minha real 

intenção é que seja Hospício e não Convento, e assim não terá igreja nem 

sino, nem poderão os suplicantes pedir esmolas nem vender hábitos. 

     E nesta conformidade não têm os suplicantes mais que pretender de Sua 

Majestade que a mercê de mandar executar estas suas reais ordens, e desta 

sorte se acabam pleitos, e se evitam prejuízos, nem parece que Ministro algum 

ou homem letrado possa dizer a Sua Majestade que derrogue a sua mesma 

resolução com prejuízo de terceiro, notário e contra os Breves, capítulos, 

resolução de Vossa Majestade consultas de um tribunal tão supremo como o 

Desembargo do Paço, como acrescentando a mesma Majestade que no caso 

que lhe dê licença nunca será Convento e a haverá por nula e de nenhum 

efeito. 

 

Cópia do Alvará e forma da Resolução tomada depois em consulta do 

Desembargo do Paço a favor dos suplicantes por onde fica a segunda 

resolução com a mesma natureza da primeira. 

     “Eu El-Rei faço saber que o Procurador Geral da Província da Conceição da 

Beira e Minho me representou por sua petição que pretendendo fazer umas 

casas na Rua Formosa para Hospício dos Procuradores e Missionários que 

iam para o Maranhão, pedira a obra a requerimento de outras religiões com 

fundamento de que se não podia levantar nova Religião sem licença e 

aprovação dos Breves Pontifícios, o que porém não tinha lugar no caso 

presente porque o edifício que supunha religião dependia ded sino, e igreja, e 

mais requisitos de Convento, e que assim se lhes não gtinham dúvida de 

assinar termo de não erigir Convento em tempo algum, mas que em parte se 

determinava o pleito, pediam a conjunção de sua obra e recolhimento preciso. 

Pedindo-me lhes fizesse mercê mandar continuar a dita obra debaixo de 
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caução de opere demoliendo em que não havia prejuízo de partes, ficando os 

suplicantes sujeitos a desmanchá-la todas as vezes que pela justiça lhes fosse 

mandado, e visto o que alegaram e informação que mandei tomar pelo Doutor 

Gonçalo da Cunha Vilas Boas, Corregedor do Cível da Corte, ouvido as partes, 

e pelo Doutor Pedro Nunes Guedelha, Dezembargador da Casa da Suplicação, 

Hei por bem conceder licença aos suplicantes para continuarem com a obra do 

Hospício que tem continuado debaixo da caução de opere demoliendo,de que 

farão termo nos autos e sem embargo de me não haverem pedido licença lha 

hei por concedida para efificarem Hospício de que se trata sem prejuízo de 

terceiro, com declaração que em nenhum tempo pedirão licença para o 

reduzirem a Convento, ainda que se lhe conceda será havida por nula e de 

nenhum efeito, porque a minha real intenção é que seja Hospício somente, e 

não Convento, assim não terá igreja, nem sino, nem poderão os suplicantes 

predir esmolas, nem exceder a forma da plantw que está feita, pelo que 

respeita ao prejuízo de terceiros, e de tudo farão termo nos autos, a que se 

ajuntará a cópia da dita planta, e se cumprirá em tudo a sentença que S.Mag. 

lhes der porque esta minha concessão lhes não aproveitará com prejuízo da 

sentença que se proferir, e este Alvará se cumprirá como nele se contém, de 

que pagarão de novos direitos 190 rs que se carregarão ao tesoureiro deles a 

fl.87 do Lº 3 de Sua Receita e se registou o conhecimento em forma no Lº 3º 

do Registo Geral a fl. 13 vº. José da Maia e Faria o fez em Lisboa a 28 de 

Setembro de 1738. Pagarão desta 400 rs. Manuel de Castro Guimarães o fez 

escrever – Rei”. 

     Alvará do Procurador Geral da Província Da Conceição da Beira e Minho 

por que V. Majestade há por bem de lhes conceder licença para continuarem 

com a obra do Hospício de que trata debaixo da caução de opere demoliendo 

com as declarações neste Alvará referidas para V. Majestade ver. 

     Este Alvará se mandou cumprir por resolução de Sua Majestade de 3 de 

Agosto de 1739 tomada em consulta de Desembargo do Paço, como parece 

com as demais cláusulas e condições declaradas no Alvará que se acusa – 

Que não poderão pedir esmolas, venderem mortalhas, nem fazer as funções 

que costumam fazer nos Conventos pois com esta cláusula lhe foi concedido 

por V. Majestade como consta do Alvará que os suplicantes juntaram. 

     Fazem os suplicantes uma grande bulha e dão satisfação as festas, o culto 

que deram e dão naquela capela, como que se fora Convento, como agora. 

Tudo fizemos, mas foi com consentimento e assistência da Comunidade de 
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Santo António, e sendo verdade não dizem o como ela foi.Não há dúvida que 

pouco tempo depois da morte do Senhor D. Pedro, pediu Sua Alteza ao 

Guardião de Santo António lhe fizesse na sua Capela um ofício er não poderão 

duvidar os suplicados que o mesmo Senhor dissera – O Padre é aqui 

Guardião, e os Padres posso mandá-los embora todas as vezes que quiser, 

porque isto é meu – e depois de não fazerem os suplicados ofício algum de 

propriedade de casa própria estiveram os suplicantes a comunidade sem 

mantos, e os suplicados com eles, e depois de feita mostrou vontade o Senhor 

Infante de que os religiosos de Santo António fizessem a Festa da Conceição e 

a Semana Santa, assistindo Sua Alteza no coro, pondo o Guardião de Santo 

António na cadeira imediata à sua, e não sabemos, isto faça consentimento ou 

acto processório, nem se pode dizer que caiba nos limites de uns frades pobres 

e humildes de São Francisco dentro dos limites da razão e da decência com 

tais circunstâncias, nem também pode lembrar interesse algum que por este 

princípio entrasse na mão do Síndico esmola alguma de Sua Alteza, sendo 

certo que quase vinte anos antes principiaram os suplicados neste Hospício a 

fazer funções de Convento, sem que esta taciturnidade em muitos actos 

continuados lhe possa constituir o processório pois sempre deram passos em 

má fé, e assim mostra o protesto que o Geral de Santo António lhes mandou 

fezer quando expuseram o Senhor, como consta por uma certidão de um 

notário, Henrique Aurélio, que está junta ao requerimento principal no 

Dezembargo do Paço onde foram ouvidos por mãos dos Ministros de V. 

Majestade sem que em nada se possam chamar a ignorância, e só se pode 

dizer que a tiveram nos atentados e absurdos em que caíram, fazerem tantos 

actos, todos opostos às disposições do Direito, Concílios, Breves, Decretos 

Pontificais, e ultimamente das ordens expressas de S. Majestade corroborando 

os seus procedimentos absolutos, como dando à estampa as pautas dos seus 

Capítulos em que davam prelado e oficiais a este que os suplicados chamam 

Hospício, os lugares só tem os Conventos, voto ao seu prelado, e sendo 

visitados os frades e o prelado em tudo na forma do Concílio, e os mesmos 

religiosos pela Quaresma, dando os escritos de confissão aos penitentes na 

forma seguinte: Ouvi de confissão neste Convento de Nossa Senhora da 

Conceição da Carreira dos Cavalos. 

     Tudo isto foi florescendo S. Alteza que Deus haja em glória, e foi depois da 

sua morte na festa da Conceição e na Semana Santa correndo primeiro a V.M. 

de que a não faziam por não terem licença do Ex.mo Senhor Cardeal Patriarca 
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afirmando depois que lha dera, e a gente entrou a duvidar se assim fosse 

sendo tudo falso, porque nem o Senhor Cardeal Patriarca lha deu, mas antes 

em vida de Sua Majestade lha havia negado, procuraram os suplicados vencer 

esta matéria sem mais informação que as razões do seu requerimento Sua 

Majestade se serviu de o mandar ver por um Ministro que, não satisfeitos com 

o seu parecer, foi à petição ao Desembargador José Vaz de Carvalho, que foi 

vista na mesa dos Agravos, e com este parecer teve um despacho – Junta aos 

mais papeis. Haja vista ao Procurador da Coroa – cujo despacho parece que 

lhe não serviu, pois dele não usaram, e tomaram o expediente de fazerem uma 

petição à Rainha Nossa Senhora, que mandou ver no Desembargo do Paço 

com recomendação, e a mesa lhe pôs o despacho – Ouvidos os Religiosos da 

Província de Santo António haja vista ao Procurador da Coroa – de cujo 

benefício se não aproveitaram e deitando terra nos olhos à verdade sem ela e 

sem justiça se persuada A Sua Majestade para que se revogue das mercês 

que tem feito e as resoluções que tem tomado, e não atenda ao prejuízo de 

terceiro. 

     Todo o empenho dos Religiosos da Província da Conceição da Beira e 

Minho de fundarem um Convento em Lisboa toda a razão está da parte da 

Província de Santo António para que tenham somente os suplicados um 

Hospício que é o que só podem e devem ter e bem está manifesto na mercê 

que Sua Majestade lhes fez no Alvará de 28 de Setembro porque suposto 

fosse para um Hospício na Rua Formosa, o mandou executar assim por 

resolução sua de 3 de Agosto de 1739, com as mais condições e cláusulas da 

primeira mercê, onde Sua Majestade declara que ser+a somente um Hospício 

e convento. Esta matéria não mudou de natureza, nem de figura; não mudou 

de natureza porque sempre da parte da Província de Santo António estiveram 

os religiosos firmes nas instâncias de que fosse Hospício, e não encontravam 

aos suplicados a mercê que S. Majestade lhes havia feito. Não mudou de figura 

porque sempre a obra se conheceu ser em umas casas junto ao Paço da 

Bemposta, que antes se alugavam. E sendo isto assim, nem por isso deixou de 

haver danos de terceiros porque o povo tinha na capela uma irmandade 

consagrada a Nossa Senhora da Conceição sujeita ao Outanario, cuja 

Irmandade estava com o culto da Senhora, pois faziam Festas e cantavam 

Missas, do que vinha ao pároco, e aos clérigos da freguesia dos Anjos, o útil 

dos direitos paroquiais, o que se fez sem conversão ou ajuste algum, para o 

que concorresse licença do Ordinário, ou consentimento do mesmo pároco. 
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     Da mesma sorte se foi estabelecendo a sustentação dos frades que 

chegaraqm a ser mais de catorze em número com dois donatos, correndo 

todos os bairros de Lisboa e seus arrabaldes a pedir esmola em tal forma que 

já aos subúrbios de Lisboa onde chamam vulgarmente os Montes não chegam 

os frades de Santo António na Ribeira, no açougue, etc, tudo sem permissão 

mas antes proibição expressa da mesma mercê que tiveram de S. Majestade, 

nem o contrário cabia na razão nem na justiça – porque do que disseram ao 

Papa quando se dividiram e a Sua Majestade para permitir a divisão foi que 

ficava Lisboa athé Cantanhede com distritos separados, e dessa mesma 

maneira se lhe concedeu o Breve que é pomo tão vedado para os Religiosos 

da Conceição que no Grão-Pará num sítio onde nunca tinham ido, e Sua 

Majestade à custa de sua fazenda mandou aos suplicantes fazer uma Missão 

com o título de Senhora Santa Ana os Religiosos da Província da Beira e 

Minho requereram ao Governador o direito do seu Distrito, deu-lhe uma escolta 

de soldados com ordem por escrito de que foram executores os mesmos 

religiosos, que tudo puseram a ferro e fogo, chegando a arrastar pelos cabelos 

os pobres índios, levando ao machado e espeques que sustentavam o 

pequeno e limitado receptáculo do missionário que na ocasião em que 

chegaram lhes estava fazendo doutrina. 

     Tudo se pode averiguar porque o missionário está Porteiro no Convento de 

Lisboa, e o agente de tanto estrago está Procurador e morador no Hospício da 

Bemposta, e se hoje houvesse devoto que quisesse dar em Viana ou outra 

qualquer parte onde abrangem os distritos da Província da Beira e Minho, não 

deixariam de ir e obrar com o mesmo excesso  e com o mesmo obrar em pedir 

as (…) que tirarem o ano passado, advindo, deixando já os distritos de Lisboa, 

passaram ao dos outros conventos de onde trouxeram de Runa, de Monte 

Agraço, Merceana, etc, mais de uma pipa de vinho tirada por um leigo que está 

morador em Lisboa, a quem apanhou com o furto nas mãos um clérigo que 

existe, pessoa conhecida que de tudo veio dar parte aos religiosos. 

     À vista do que está evidente, e provada a justiça dos suplicantes, que tão 

atropelada se vê da  ardilosa cavilação dos suplicados – porque não lhe 

bastando o empenho de tantos padrinhos, quiseram levar o negócio sem que 

os suplicantes fossem ouvidos, pois nas petições que fizeram e remissões que 

alevantaram como vissem que os brados da verdade e clamores dos 

suplicantes haviam de ser atendidos, depois de serem públicos os Ministros do 

Desembargo do Paço deles contestaram por negação e os mesmos Ministros a 
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quem iam dirigidos os despachos para serem ouvidos os suplicantes, e 

achando que não paravam colm seu poder as petições, o mesmo Propcurador 

dos suplicados lhe afirmou que eles não tinham mais requerimento que saber 

se tinham vindo os papéis da informação que ultimamente havia mandar o 

Doutor Francisco de Santa Bárbara e Moura, o que averiguado, fazendo-se 

nesta matéria este reflexo em toda a verdade deste pape,l não deixarão os 

suplicantes de ser bem deferidos. 

E Roga Mercê. 

 

 

DOCUMENTO Nº 218 

S.d. (1739), Lisboa – Segunda representação feita ao Desembargo do 

Paço sobre o Hospício da Carreira, em Lisboa, que transgredia as funções 

para que fora criado, com licença para os frades da Província de Santo 

António terem celas prontas para hospitalidade dos religiosos que 

fossem para o Maranhão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 7. 

 

(à margem: 2ª Representação feita ao Desembargo do Paço sobre o hospício 

da Carreira) 

 

     Achava-se a Província de Santo António, depois que saiu esta da Província 

de Portugal com todos os Conventos da Beikra e Minho, florescendo em Letras 

e todas as virtudes que a constituíram digna da veneração das gentes, e a 

paixão dos senhores Reis, e toda a corte, fidalguia e nobreza do Reino com a 

maior apreço, o que bem se mostra em muitas fábricas que formam Mestres, e 

da famigerada na Universidade de Coimbra, e deste Reino passam ao Brasil, 

aonde no Estado do Maranhão fizeram serviços a El-Rei e muitos a esta Coroa, 

como podem mostrar por cartas formadas dos soberanos, donde depositando 

os perigos e o trabalho que fizeram no empenho de propagar a fé nos distritos 

da Baía, desempenhando no seu religioso procedimento e exemplo a 

obrigação de verdade de verdadeiros pobres e peregrinos, pelo que por bênção 

de Nosso Padre São Francisco, conseguiram a devoção das gentes. E porque 

foi tão eficaz a sua pregação no Santo Evangelho, que El-Rei Nosso Senhor se 

serviu da grande (…) que estava naquela Cidade em Custódia que passasse a 

ser Província, e pouco depois, por serem muitas e muito grandes as distâncias 
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da mesma Província da Baía, nasceu outra no Rio de Janeiro, que ambas se 

conservam com a Província de Santo António em amor e perfeita caridade, 

com os seus procuradores no Convento de Santo António onde mutuamente se 

tratam os religiosos, uns como verdadeiros filhos e outros com a Província 

fazendo ofício de uma verdadeira Mãe, sendo os do Rio de Janeiro tão 

imitadores daquela Mãe nesta imitação, porque compraram casas onde vivem 

sobre si e com aprovação da Província de Santo António. 

     A esta imitação, passado mais de um século, se dividiram os naturais da 

Província da Regra, e a Minha de baixo de cujo título com o de Nossa Senhora 

da Conceição, se juntaram com uma nova Província ficando seus distritos de 

Cantanhede, e Lisboa, à Província de Santo António, e a recém nascida desde 

Cantanhede até à Ínsua, Mosteiró, etc, sem que tenha havido descuido em 

multiplicar as casas, porque depois da sua divisão bastantemente se tem 

empregado em novas fundações, e como Sua Majestade conveio nesta 

divisão, e o Pontífice a aprovou, foi persuadido das premissas como constava 

do mesmo Breve ficar Lisboa e seus distritos com os meesmos lugar do Minho 

e Beira, com grave incómodo dos seus naturais, e os climas mal (…) para a 

conservação da vida humana, etc, mas para que com comodidades tratassem 

os frades da Conceição do muitas dependências que podiam recorrer, teriam 

dois Procuradores nesta conta, para que no Convento de Santo António teriam 

duas celas, o que cumpriram à risca os prelados até que se determinaram os 

mesmos Filhos da Província da Conceição por si e na autoridade própria 

compraram sítio na Rua Formosa e com efeito abriram os alicerces e 

principiaram obra, de que resultou opor-se a Província de Santo António e 

também as religiosas do Convento de Nossa Senhora da Conceição dos 

Cardais da reforma de Santa Teresa, que foi a causa e matéria por que Sua 

Majestade o não apresentou, depois de lhe mandar passar pelo Desembargo 

do Paço um alvará de caução de opera demolienda ao julgado e sentenciado 

com estas palavras: 

     O que tudo visto por bem, e me praz fazer-lhe mercê de lhe dar licença para 

fazerem o dito Hospício, com a condição de não terem Portaria, e igreja, 

vandarim, hábitos, pedirem esmolas, e de nunca fazerem convento ainda que 

para isso me peçam licença, por que caso que lhe peçam licença, e eu lha der, 

por este mesmo alvará a hei por cassada, porque não é minha real intenção 

prejudicar o berço. 
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     Como não teve efeito este Hospício no Convento de Santo António, se 

conservaram os procuradores da Província da Conceição que com tal 

acolhimento e caridade foram tratados, que eu deles depois de sair para casa 

do Sereníssimo senhor D. Francisco, que Deus haja em glória, instou com a 

Província de Santo António incorporar-se nela, por donde bem se verifica o não 

ser maltratado nela. A Província de Santo António não oferece novamente as 

celas para os procuradores porque está e esteve sempre com os braços 

abertos para recolhê-los. 

    Entraram com o favor do Sereníssimo lnfante D. Francisco no empenho de 

fundar um novo Convento. Depois de sem autoridade do Ex.mo Senhor 

Cardeal enterrarem dois religiosos defuntos, porem um sacrário e exporem o 

Senhor, sobre o que foram notificados pela Valéria (?) Henrique Aurélio, 

extinguirem uma irmandade muito devota em que tiraram os direitos paroquiais 

ao Reitor da freguesia dos Anjos, venderem hábitos, pedirem esmolas em 

Lisboa, e seus subúrbios. 

     Posto assim por uns editais públicos para quem quisesse lançar na obra 

daquele hospício, para o que houve inteligência da parte dos religiosos de 

Santo António, que lhes fez certo ser chamado Hospício um Convento com 

dezassete ou dezoito celas com um coro de outras tantas cadeiras e com uma 

igreja com capela-mor, tribuna e dois altares colaterais, sacristia e uma casa de 

Portaria com um sino grande, e grades da parte de fora, com toda a proporção 

e forma de Convento, e por dentro tudo o mais necessário para o cómodo de 

um prelado, presidente, porteiro, confessores, pregadores, e dois provinciais de 

Província, sendo visitados três vezes cada triénio pelas Províncias ou 

delegados em tudo com as formalidades de Convento, sendo certo que é 

opinião comum que os hospícios não têm prelados, nem coisa que pareça, e 

não possam os seus moradores de ser frades, os dois procuradores e um 

religioso leigo, e isto é o que se observa com todos os hospícios, Varatojo, 

Brancanes, Xabregas, Ilha da Madeira, Ilha Terceira, a Província da Piedade e 

Soledade, e todos estes Hospícios se conservam e se sustentam por mão dos 

síndicos, e recomendação dos prelados sem pedirem nem venderem hábitos e 

o mais que estão fazendo os religiosos da Conceição há tempos a esta parte, 

sem que possam por isso chamar-se à posse porque a não adquiriram postos 

em má fé, porque sem embargo de atropelados sempre se queixaram sentidos, 

e requereram juntamente que Sua Majestade foi servido fazer-lhe. 
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     Queixam-se os religiosos de Santo António a Sua Majestade que com uma 

remissão com efeito mandou ao Desembargo do Paço, e este em execução do 

Decreto mandou um desembargador corregedor do Cível da sorte que fosse 

ver e examinar a matéria daquela petição e que ouvindo os suplicantes e 

suplicados informasse com as respostas e informação se deu vista ao 

Procurador da Coroa Belchior do Rego. Consultou-se negócio, porque parece 

que o Ministro indagou a verdade sem embargo de que com alguns requisitos 

consertaram por negação dizendo que nada daquela casa era seu, que tudo 

era do Sereníssimo senhor Infante, mas que se tangiam a missas, se rezavam 

e faziam ofícios de Convento, que era por não caírem na censura do 

Evangelho Quid die statis tota die occisus, e corroboraram isto com uma 

certidão jurada pelo Ilustríssimo e Excelentíssimo Conde D. Duarte, afirmando 

ser a obra do Senhor Infante, e era só para rredificar aquelas casas e capela, 

que estava caindo. DE tudo se deu vista a Belchior do Rego, que disse que 

houvesse hospício para os procuradores e não passassem de três os frades, e 

excedendo-os sejam expulsos. Fez-se a consulta, que baixou outra vez em 

uma petição larga em nome do Regente, que o Desembargador do Paço 

mandou ver pelo Desembargador José Vaz de Carvalho, então juiz da Coroa, e 

que fosse ouvida a Província de Santo António em tudo o que alegaram eram 

menos verdadeiros, porque se não fazia convento mas só se tratara de um 

pobre cómodo para os procuradores e alguns que vinham ou iam para o 

Maranhão, e isto mesmolhe abonava o Ilustríssimo e Excelentíssimo Conde da 

Ribeira com outra certidão jurada aos Santos Evangelhos, de que se deu vista 

ao Procurador da Coroa, e tudo pôs o seu parecer o Desembargador José Vaz 

de Carvalho de que se fez outra consulta que subiu com a primeira a que 

depois de largo tempo deferiu Sua Majestade na forma seguinte – Como 

parece à Mesa e ao ilustre informante com as condições do alvará de tantos da 

Coroa de tal de não venderem hábitos, etc, e nunca reduziram este Hospício a 

Convento ainda que me peçam licença, e eu lha dê posto que por este alvará 

lha dei por cassada, porque não é minha real intenção prejudicar a terceiro. A 

que tudo melhor constará dos documentos que estão juntos aos papéis em que 

se verá com mais evidência esta verdade e também que Sua Majestade 

resolveu que se não inovasse coisa alguma, e que depois desta resolução não 

houve requerimento algum mais que da Províncisa de Santo António, se 

fizesse pelo Desembargo do Paço executar a resolução da mercê de Sua 

Majestade por tequerimento feito há mais de dois, o que mandou informar pelo 
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Desembargador Fernando Afonso Giraldes, e depois pelo Desembargador 

Francisco de Santa Bárbara e Moura, que não poderá deixar de informar a Sua 

Majestade o que está patente aos olhos de todos. 

     Faleceu Sua Alteza e recomenda a Sua Majestade – os religiosos do seu 

Hospício e não lhe diz que lhe acabe o seu Convento, e interpretada a sua 

última vontade devemos supor o justo, conforme às disposições de Direito e 

muitos D.D. que falaram nesta matéria e prática neste Reino, falando em 

fundações de Conventos. E porque havemos de entender de um Príncipe 

Católico com conhecimento de que morria, não pede ao seu irmão o que era 

injusto e o de que os mesmos frades necessitavam, sendo certo que os frades 

não tinham ordinária, que lhes era precisa para o seu sustento, como também 

depois da sua morte passar a Casa da Bemposta a outro Senhor, que poderia 

querer ou não querer conservar os frades como ele os tinha, e ultimamente não 

me parece que haverá quem diga a Sua Majestade que seja Hospício uma 

casa com mais de doze frades, com sino, com sacrário, com portaria, e 

campainha na porta, e todas as mais oficinas necessárias, e o que mais é é os 

jubileus com porta aberta nos seus dias aos fiéis, e na folhinha do ano temos 

que isto nenhuma outra coisa seja mais que convento: pois diz V.G. dia da 

Porciúncula Jubileu nos Conventos de São Francisco, pondo de parte como é 

notório o que são os Hospícios, que tais, e não haverá nenhum que tenha 

prelado, e com voto, como tem o de que se trata. 

 (nota: Papel a respeito do Hospício da Carreira) 

 

 

DOCUMENTO Nº 219 

1740, Março, 17, Belém do Pará – Prisão, ordenada por D. João V, de um 

homicida refugiado no Convento de Santo António de Belém do Pará. 

A.H.U., Conselho Ultramarino, Consultas das Partes, Cód. nº209, fol.133. 

 

     Satisfaz-se ao que Sua Majestade ordena acerca da prisão que o Vigário 

Geral fez a um homicida refugiado na igreja do Convento de Santo António, 

cujo prelado e os governadores do bispado quiseram com violência lhes 

valesse a imunidade. 

     Pela resolução de Vossa Majestade de 30 de Agosto de 1738 posta na 

consulta inclusa deste Conselho em a qual lhe fez presente a conta que a 

Vossa Majestade deu Manuel Antunes da Fonseca Ouvidor Geral que foi da 
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capitania do Pará a resposta da prisão de um Manuel Lourenço Pereira por um 

homicida refugiado na igreja do Convento de Santo António, cujo prelado e os 

governadores daquele bispado o queriam livrar aproveitando-lhe talvez a 

imunidade, usando das censuras, e decomposições (?) com o dito ministro, de 

cujas ofensas pedia satisfação. 

 Foi Vossa Majestade servido determinar informasse sobre esta matéria o 

Governador daquele Estado. 

 Ordenando-se-lhe o fizesse, em cumprimento da referida resolução, por 

procuração de 20 de Agosto do mesmo ano, satisfez em carta de 10 de 

Setembro do ano passado, dizendo que, do papel junto constava a Vossa 

Majestade o mais essencial do procedimento que houve na matéria de que se 

queixa o Ouvidor Geral, e que foi daquela capitania, Manuel Antunes da 

Fonseca, e que o que este governador podia afirmar a Vossa Majestade era 

que, estando os governadores daquele Bispado pouco instruídos na forma de 

proceder neste caso da comunidade, e não tendo também o Ouvidor toda a 

prática necessária da matéria, lhes parecia que deste conhecimento se 

aproveitou o Padre Frei Francisco da Rosa para perturbar o Ouvidor para 

persuadir os governadores do Bispado dispostos sempre para fulminar 

excomunhões por qualquer motivo: dizendo mais que tudo, o mais que houve 

nesta questão foram alterações e vozes desentoadas, a que ordinariamente se 

habituam os que frequentaram as disputas das escolas, tendo ele governador 

para si, que o Padre Frei Francisco da Rosa tinha razão em querer que valesse 

a imunidade, pois que a morte foi feita de dia, encontrando-se casualmente o 

morto e o matador, e com uma faca flamenga, e com uma só ferida, 

precedendo razões entre um e outro, circunstâncias que não costuma haver no 

homicídio voluntário e premeditado, que é o caso que, segundo o que lhe ouvia 

ao homem de letras, não vale o refúgio da Igreja aos homicidas, e que assim 

parece, ficava desculpável qualquer excesso nas expressões e diligências com 

que aquele Padre, sendo prelado, procurou fazer valer a imunidade de sua 

igreja, sendo aliás um religioso sem a menor nota no seu procedimento, dos 

mais doutros que se acham naquele Estado, e capacíssimo para conservar e 

promover a disciplina religiosa. 

 Com a dita carta, enviou o documento de que faz menção, e com esta 

sobe à real presença de Vossa Majestade. 

 E dando-se vista ao procurador da Coroa, respondeu que a Consulta do 

Conselho fez a Vossa Majestade está muito justa, e que sem grande escândalo 
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se não pode dissimular o castigo de extermínio na forma consultada, não 

sendo de atenção alguma o que o Governador informa. 

 Ao Conselho pareceu o mesmo que ao Procurador da Coroa. 

 Lisboa Ocidental, 17 de Março de 1740. 

 

(aa) Abreu. Arouche. Moreira. Lavre. 

 

[Resolução] Escreva-se ao Bispo do Pará para que estranhe a este arcipreste o 

procedimento que teve, e o prenda em uma casa por algum tempo a seu 

arbítrio, e ao prelado dos frades Capuchos para que participe o mesmo com o 

seu súbdito. 

 

Lisboa Ocidental, 29 de Outubro de 1740. Com a rubrica de Sua Majestade 

  

 

 
DOCUMENTO Nº 220 

1740, Março, 24, Lisboa – Carta de D. João V para o Provincial de Santo 

António sobre os Breves de Roma e patentes do Geral que seguem para a 

Secretaria de Estado dos Negócios do Reino. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n..  

 

Súmula (no verso): Maço 1, nº 47. Carta de El-Rei D. João V para irem à 

Secretaria de Estado dos Negócios do Reino Breves de Roma, e patentes do 

Geral, escrita em 24 de Março de 1740. 

 

Cópia da Carta do Padre Pregador Frei Inácio das Neves, procurador geral por 

parte desta Província de Santo António do Brasil, segunda vez repetida com a 

ratificação do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Pedro da Mota e Silva, 

Secretário de Estado, e registada a fl. 70. 

 

     Nosso Padre e Caríssimo Irmão Provincial e mais Padres da Mesa, Faço 

presente a Vossas Caridades que, sendo eu chamado à Secretaria de Estado 

pelo Excelentíssimo Senhor Pedro da Mota e Silva, Secretário de Estado dos 

Negócios do Reino, fui à sua presença em companhia do Nosso Padre Frei 

Simão da Natividade, padre das Províncias de Santo António e São Francisco 
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de Xabregas, e em sua presença me intimou o dito Senhor Secretário um 

recado da parte de Sua Majestade, para que eu logo o participasse a Vossas 

Caridades, o qual é o que se segue: 

     Sua Majestade, movido do grande zelo, e a exímia piedade, com que 

atende a todas as religiões, e deseja que nelas ressuscite e se conserve 

aquela primitiva observância, e disciplina regular com que foram criadas nos 

seus Institutos, e reconhece que a boa ou má eleição dos Prelados é a que faz 

luzir ou escurecer o esplendor de todas, e que, movido juntamente da especial 

devoção e afecto que sempre teve, e tem, à religião de São Francisco, e mais 

especialmente a essa Província de Santo António do Brasil, por ser da sua 

protecção, manda recomendar muito a Vossa Caridade e à Mesa do Definitório, 

e a todos os vogais que hão-de sufragar no iminente Capítulo, que só com os 

olhos na glória e serviço de Deus, no bem comum e utilidade da Província, e na 

estreitíssima conta que todos hão-de render-lhe no seu Tribunal Divino, do bem 

ou mal que obrarem, façam eleição dos melhores sujeitos e mais beneméritos 

capazes dos lugares, em que respectivamente devem ser empregados, de tal 

sorte que dela resulte não só o bom governo dos religiosos, mas também o 

bom exemplo de todos.  

     E porque muitos religiosos, sem reflexão na obrigação do estado que 

professaram, nem respeito ao que dispõem os Estatutos Gerais da Ordem e 

municipais da Província, e ao que determinam as Leis Canónicas, e sem temor 

das censuras e das penas da inabilidade e provação que incorrem os 

ambiciosos que procuram as dignidades, ofícios e conventualidades da 

Religião, por intervenção de pessoas que não são da sua própria Ordem, 

valendo-se para extorquirem os postos e favores, que pretendem de empenhos 

tão poderosos, e roubos tão inoportunos, que não deixam os vogais e prelados 

naquela santa liberdade com que se deve proceder em todas as eleições e 

governo espiritual e económico da Província, ordena Sua Majestade (que) 

recomende muito a Vossa Caridade e aos mais Padres do Definitório que de 

nenhum modo atalharão nesta matéria a respeitos humanos, nem a rogos e 

insinuações de qualquer qualidade de pessoas eclesiásticas ou seculares, por 

mais que seja a sua graduação ou qualidade, nem ainda da Real Família, mas 

antes julguem por inábeis, como ambiciosos que são todos aqueles que para 

conseguirem os postos que desejam, procuram a seculares com o patrocínio e 

favor de semelhantes pessoas; e que quando suceder haver algum empenho 

de qualquer pessoa que seja, ordena o mesmo Senhor que, depois de lhe não 
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dar execução, logo logo (sic) lhe dê conta pela Secretaria de Estado dos 

Negócios do Reino, assim da pessoa que pede o patrocínio, como do 

patrocinado, para lhe dar a providência que mais convier ao serviço de Deus e 

seu.  

     Outrossim manda o dito Senhor aviso a Vossa Caridade e aos mais Padres 

da Mesa do Definitório que não aceitem nem dêem execução a Breves da 

Cúria, nem de seus legados, nem a ordena e decretos do Padre Geral, antes 

de serem remetidos à Secretaria de Estado dos Negócios do Reino para se 

fazerem presentes a Sua Majestade, que resolverá à vista dos mesmos o que 

for mais conveniente ao bem comum dessa Província. 

     Ordena mais o dito Senhor que faça Vossa Caridade observar nessa 

Província a lei novíssima do tratamento que devem ter as pessoas na mesma 

expressadas, dando a cada um aquilo mesmo que a lei ordena, não 

acrescentando nem diminuindo coisa alguma além do que determina a dita lei. 

     Ultimamente ordena o dito Senhor dê vista a Vossa Caridade e aos mais 

Padres do Definitório, que este mesmo recado se tem participado a todos os 

Prelados e Procuradores Gerais das Religiões, e para que chegue a notícia de 

todos os religiosos dessa Província, ordena o mesmo Senhor mande Vossa 

Caridade ler esta mesma na comunidade, e depois a mandará registar nos 

livros da Província; e ao pé lançará um termo assinado por toda a Mesa, para 

que tenha toda a sua devida execução, não só dos presentes,  mas também de 

todos aqueles que pelo tempo adiante lhe sucederem e a todos possa constar 

qual é a mente real de Sua Majestade, e que do dito Livro mande tirar uma 

cópia autêntica, assim de tudo o que contém este recado, de verbum ad 

verbum, como do termo que se fizer ao pé dele, selada e assinada por toda a 

Mesa do Definitório, a remeta Vossa Caridade em direitura ao Ilustríssimo e 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado dos Negócios do Reino para a 

fazer presente a Sua Majestade. 

 

     Este é puramente o recado que da parte de Sua Majestade me deu o 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Pedro da Mota e Silva, Secretário de 

Estado do Reino, digo dos Negócios do Reino, na presença do nosso Padre 

Frei Simão da Natividade, Padre das Províncias de Santo António e Xabregas, 

que foi por meu companheiro. 
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     E para que não faça dúvida aqui assino em minha presença ao Irmão Frei 

Inácio das Neves, para o remeter à Província e, se necessário for, o juro in 

verbo sacerdotis. Por Simão da Natividade, Padre das Províncias de Santo 

António de Portugal e Algarves. 

 

     Este papel contém o recado que da Ordem de Sua Majestade intimei ao 

Padre Procurador Geral abaixo assinado em presença do Padre Simão da 

Natividade, que também vai assinado ao participar para o Padre Provincial e 

Definitório da Província de Santo António do Brasil, e prestar conforme o que 

lhe intimei, e ratifico e assino. 

 

     Lisboa Ocidental, 7 de Setembro de 1740. 

(a) Pedro da Mota e Silva 

 

DOCUMENTO Nº 221 

1740, Outubro, 8, Belém do Pará – Petição de Frei José de Santa Teresa, 

Presidente das Missões da Província de Santo António, e respectiva 

certidão notarial, sobre a passagem de um religioso na Fortaleza de 

Gurupá. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. nº 88 140.  

 

     Manuel de Lira Barros, cidadão desta cidade de Santa Maria de Belém do 

Grão-Pará, com os privilégios dos da Cidade do Porto, por Vossa Majestade 

que Derus guarde, tabelião proprietário do público judicial e notas pelo dito 

Senhor, etc. 

     Certifico e ponho por fé aos que a presente certidão virem que pelo muito 

Reverendo Padre Frei José de Santa Teresa, Presidente das Missões da 

Província de Santo António desta cidade, me foi apresentada uma sua certidão 

com um despacho dado por Custódio António da Gama, já falecido, Capitão-

Mor que foi de Gurupá, e nela o traslado de um termo assinado pelo dito 

Capitão-mor, e por mim, tabelião reconhecido, cujo teor de tudo é o seguinte: 

               Petição 

     Diz o Padre José de Santa Teresa, Presidente das Missões da Província de 

Santo António, que a ele, suplicante, lhe é necessário para seu requerimento 

                                            
140

 No mesno fundo documental, com o nº 87 e com data final de 17 de Outubro de 1740, existe 

um traslado do mesmo certificado tabeliónico a pedido de Frei José de Santa Teresa. 
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uma certidão do Livro do Registo da Fortaleza de Gurupá, de como nela 

registou Romualdo de Sousa, cabo da canoa de seu pai José de Sousa, em 

que passou para baixo um religioso da sua Província, por nome Frei Manuel da 

Piedade, portanto pede a Vossa Mercê, senhor Capitão-mor do Gurupá, seja 

servido mandar passar por certidão o que consta do dito registo, E Receberá 

Mercê. 

             Despacho 

     Passe do que constar, não havendo inconveniente.  

     Gurupá, a seis de Abril de mil e setecentos e quarenta, a fls. 18. 

 

    A folhas dezoito de um Livro desta Fortaleza se acha um, a número catorze, 

que diz o seguinte: 

     Registou nesta Fortaleza Romualdo de Sousa, Cabo da canoa de seu pai 

José de Sousa, que a estas ilhas veio, com licença ao cacau que leva quarenta 

arrobas de cacau, de que se obrigou a pagar e o motivo à ordem do Procurador 

da Fazenda Real vai na mesma canoa um leigo de Santo António chamado 

Frei Manuel da Piedade, que diz leva cem arrobas de cacau pouco mais ou 

menos, das quais diz que são vinte do Provedor da Fazenda, e o dito Cabo da 

canoa se obrigou a não deixar sair nada dela sem primeiro apresentar o 

Registo ao senhor General que há-de ser dentro em dias da sua chegada, sob 

pena de que não o fazendo perder os quintos e o dono da canoa a quer lá pôr 

na carga sem virtude e bando que se deitou. O cacau que leva o dito leigo foi 

feito nas Serras de Parú e remeiros delas, etc, oito escravos e nove forros das 

Aldeias de baixo, oito das de Santo António e um da Conceição, que lhes foram 

dados na dita provisão que era despachada para o sertão, e ficou nestas ilhas 

por adoecer, Gurupá, dois de Junho de mil e setecentos e trinta e quatro.  

(a) Romualdo de Sousa e Azevedo 

     E não se continha, digo, se contém, mais no dito Registo a que me reporto, 

do qual trasladei bem e fielmente como nele se contém. 

    Gurapá, seis de Abril do ano de mil setecentos e quarenta. 

(a) Custódio António da Gama 

Reconhecimento 

     Reconheço ser a letra e sinal da rubrica aposta ao pé do despacho da 

Petição retro de Custódio António da Gama, já falecido, Capitão mor que foi da 

Fortaleza de Santo António de Gurupá, e assim também reconheci a letra e o 

sinal acima ser do mesmo Capitão-Mor defunto Custódio António da Gama, por 
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lhe ter visto dele muitas letras e sinais seus do mesmo teor destes. O refetido 

passa na verdade e em fé de que passei passei a presente que assinei em 

público de jure. Belém do Pará, oito de Outubro de mil setecentos e quarenta. 

Em testemunho de verdade estava o sinal público . Manuel de Lira Barros. 

     E não se continha mais na dita petição, despacho, registo aqui conteúdo 

escrito e declarado, de que eu, sobredito Tabelião, aqui fiz trasladar bem e 

fielmente da própria que me foi apresentada pelo dito Reverendo Padre Frei 

José de Santa Teresa, reIigioso do Convento de Santo António, Presidente das 

Missões do dito Convento, a qual reporto na sua mão a quem tornei a entregar 

por lhe pertencer, e de seu recebimento assinou aqui comigo, com a qual 

petição, despacho, registo este traslado conferi, concertei e subscrevi em 

público e raso. Belém do Pará, oito de Outubro de  mil setecentos e quarenta. 

(a) Manuel de Lira Barros 

 

DOCUMENTO Nº 222 

1740, Outubro, 11, Belém do Pará – Petição de Frei José de Santa Teresa, 

Presidente das Missões da Província de Santo António, e respectiva 

certidão notarial, sobre o cacau que lhes pertencia. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. nº 

85.  

 

     Manuel de Lira Barros, cidadão desta cidade de Santa Maria de Belém do 

Grão-Pará, com os privilégios dos da Cidade do Porto, por sua Majestade que 

Deus guarde, tabelião de público judicial e notas por Sua Majestade que Deus 

guarde, tabelião proprietário do público judicial e notas pelo mesmo senhor, 

etc. 

     Certifico e ponho por fé aos que a presente certidão virem, que pelo 

Reverendo Padre Frei José de Santa Teresa, religioso de Santo António e 

Presidente das Missões, por ele me foi apresentada uma petição e nela um 

despacho e uma certidão reconhecida de José Antunes Viegas, cujo teor é o 

seguinte: 

                Petição 

     Diz Frei José de Santa Teresa, Presidente das Missões da Província de 

Santo António que ele, suplicante, para certo requerimento lhe é necessária 

uma certidão dos contos em que conste a carga que fez ao Almoxarife que 

servia na era de mil setecentos e trinta e quatro da tomadia que se fez do 
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cacau que vinha na canoa pertencente a José de Sousa de Azevedo, cujo 

cacau era pertencente às Missões de sua Província. Com toda a clareza e 

distinção pede a Vossa Mercê, Senhor Procurador-mor da Fazenda Real, lhe 

faça mercê mandar ao escrivão dos contos lhe passe a dita certidão em forma 

que faça fé. E receberá mercê. 

                       Despacho 

     Passe do que consta. Belém, sete de Outubro de mil setecentos e quarenta.  

     (a) Figueiredo. 

                       Certidão 

     José Antunes Viegas, escrivão dos contos nesta Cidade de Belém do Pará 

e seu termo, certifico aos que a presente certidão virem, que vendo o livro 

segundo das Receitas do Almoxarife que foi da Fazenda Real, Augusto 

Monteiro, nele a folhas vinte e quatro verso até folhas vinte e cinco do dito livro, 

se acha uma Receita de trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e doze 

reis de uma tomadia em dezanove de Outubro de mil setecentos e trinta e 

quatro em uma canoa de cacau aos Religiosos de Santo António, vindo do 

Pará em noventa e oito arrobas e dezanove libras de cacau, que tudo se acha 

carregado e ditas folhas passa o referido na verdade ao dito livro e contas me 

reporto em fé de que passei a presente. Belém do Pará a dez dias de Outubro 

de mil e setecentos e quarenta. 

(a) José Antunes Viegas 

            Reconhecimento 

     Reconheço ser a letra e sinal posto aos pés da certidão retro supra de José 

Antunes Viegas, escrivão dos Contos nesta Capitania, e assim mais reconheço 

ser a letra e rubrica posta ao pé da petição, digo, ao pé do despacho da petição 

retro de Félix Gomes de Figueiredo, Procurador da Fazenda Real nesta mesma 

Capitania por eu ter de um e outro visto sinais, letras e rubricas semelhantes a 

estes, o referido passa na verdade e em fé de que por cuja verdade o assinei 

como público e  claro. Belém do Pará, onze de Outubro de mil setecentos e 

quarenta. 

Em respeito de verdade, 

(aa) Frei José de Santa Teresa 

Manuel de Lira Barros 

     O Dr. Salvador de Sousa Rebelo, do Desembargo de Sua Majestade, que 

Deus guarde, e seu Ouvidor Geral, com Alçada no Crime e Cível nesta Cidade, 

e Auditor da gente de Guerra e Chanceler e Corregedor da Comarca e 
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Provedor dela, e dos Defuntos e Ausentes, Capelas e Residos, Juiz das 

Justificações e dos Feitos da Real Coroa, a tudo pelo dito Senhor, etc, faço 

saber aos que a presente certidão virem que a mim me constou, por fé de 

escrivão, que esta subscrevo,  ser a letra e sinal público e raso do Tabelião 

Manuel de Lira Barros, o que hei por justificado. 

     Belém do Pará, aos dezassete dias do mês de Outubro de mil e setecentos 

e quarenta anos. 

     Eu, Caetano José de Carvalho, escrivão, que o escrevi. 

(a) Salvador de Sousa Rebelo 

 

 

DOCUMENTO Nº 223 

1740, Outubro, 12 – Carta de Frei Manuel de Marvão, Comissário da 

Província da Piedade, a D. João V, protestando contra o estado em que se 

encontrava a Missão da Aldeia de São João Baptista, junto a Camutá, 

Capitania do Pará, e cartas régias relativas ao mesmo assunto. 

B.P.E., Cód. CXX/1-1, Alegações de Direito (Miscelânea), nº 4, fls. 83-87 (n. n.), 

com o título Memorial a El Rei sobre o deploravel estado da Missão da Aldeia de 

S. João Baptista, junto à Vila do Cumutá, Capitania do Pará, por Frei Manuel de 

Marvão Comissário Provincial da Província da Piedade, Hospício de S. José do 

Pará, 12 de Outubro de 1740 141.  

 

     Senhor 

     A Aldeia de S. João Baptista sita junto à Vila do Cumutá do donatário 

Francisco de Albuquerque, sendo desamparada dos Religiosos da Companhia 

seus próprios Missionários, dos Padres de Santo António, que se lhe seguiram, 

e também dos desta Província da Piedade que por algum tempo também a 

administraram, por nenhuns poderem tolerar não só as vexações e moléstias 

com que os locatárioss e Capitães-mores os perseguiam, mas também o que é 

mais, as tiranias, e cativeiro passado com que oprimiam os pobres Índios 

aldeãos tratando-os como a brutos assim no espiritual, como no temporal, 

                                            
141

 No ficheiro da Biblioteca Pública de Évora respeitante ao Cód. CXV/2-18, consta este 

“Memorial a El Rei sobre o deploravel estado da Missão da Aldeia de S. João Baptista, junto à 

Vila do Camutá, Capitania do Pará, por Frei Manuel de Marvão, Comissário Provincial da 

Província da Piedade, Hospício de S. José do Pará, 12 de Outubro de 1740”. Na realidade, a 

cota do códice onde esta carta autógrafa se encontra inserida é a seguinte: Cód. CXX/1-1, 

Alegações de Direito (Miscelânea), nº 4. 
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porque em todo o discurso do ano lhe não deram nunca uma hora de 

descanso, ocupando-os continuamente nos seus insaciáveis interesses sem 

haver para estes miseráveis doutrina, missa, nem confissão ou acção alguma 

de católicos, e talvez com grande afronta do nome cristão com ódio à Lei e fé 

de Jesus Cristo, e não é esta a primeira vez que os negros brancos deste 

infeliz Estado com os seus maus procedimentos, a têm feito odiosa, frustrando-

se totalmente o fim porque os piíssimos e cristianíssimos Reis de Portugal 

empreenderam a conquista e conservação destes estados, fortificando-os com 

o muro e ante-muro das Santíssimas e Religiosas Leis que eram conducentes 

ao bem das almas destes pobres Índios. 

      Viu este grande desamparo o Ex.mo e Reverendíssimo D. Frei José 

Delgarte, Bispo do Maranhão e Pará, e sentindo que estas ovelhas redimidas 

com o sangue de Jesus Cristo fossem presa cruenta destes lobos vorazes, 

morrendo sem sacramento, assim parvulos (?) como adultos, e por mais que 

isto com o Capitão- mor, que então era, que desse a um missionário côngrua 

suficiente e remeiros necessários, nunca o conseguiu. Deu conta a Vossa 

Majestade, de que resultou ordenar Vossa Majestade que os religiosos desta 

Província fossem missionar a dita aldeia. Executou-se esta ordem no ano de 

1722, mas o locatário nunca a executou, porque visitando a aldeia no ano de 

1726 o Comissário que então era, e é também hoje, Frei Manuel de Marvão, 

Pregador, a achou tão destruída, que não havia nela mais que um campo muito 

semelhante ao que foi Tróia. A igreja arruinada, as casas da aldeia destruídas, 

e as da Missão incapazes, sem haver quem viesse à doutrina nem à missa 

ainda nos dias de preceito. Estranhou, como era bem que estranhasse, este 

desamparo ao missionário, Principal e índios, e todos responderam que a culpa 

de tudo tinham os brancos e Capitães-mores, porque todo o ano os traziam 

ocupados no seu injusto serviço depois de lhes terem usurpado as suas terras, 

como na verdade assim é, razão porque precisaram de ir fazer roças em tanta 

distância da aldeia, que é impossível ouvirem a missa e doutrina. 

     Deu o Comissário Provincial conta ao Governador e Capitão-geral João da 

Maia da Gama, o qual indo pessoalmente à dita aldeia, e vendo que o 

Comissário por não parecer encarecido fora muito diminuto na conta que lhe 

deu, em nome de Vossa Majestade entregou o governo temporal da aldeia aos 

missionários, ordenando ao Provincial e mais Índios que só aos seus 

missionários e não aos Capitães-mores obedecessem segundo o determinam 

as leis de Vossa Majestade, nada teve efeito porque entrando nesse tempo a 
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governar o Estado Alexandre de Sousa Freire, e fazendo Capitão-mor daquela 

aldeia a um criado seu, este não só arrogou a si todo o governo, mas também 

privou os missionários dos 25 //fl. 83 vº// Índios que por Vossa Majestade lhe 

eram concedidos, chegando a tal absurdo de cobiça, e insolência, que vendeu 

toda a aldeia por sete mil cruzados, Este injusto e absurdo procedimento 

representou o Comissário Provincial ao dito Governador em Junta de Missões, 

mas como o Capitão-mor era tanto coisa sua, não lhe deferiu mais que em dar 

aos missionários alguns remeiros, ficando o mais na mesma miséria e 

desamparo que dantes. Porque o comprador, para tirar do contrato algum 

lucro, não havia Índio algum, velho ou moço, que todos os anos não trouxesse 

ocupados nas colheitas das drogas do sertão. Nesta forma, com total desprezo 

das Leis de Vossa Majestade esteve a dita aldeia todo o tempo do governo de 

Alexandre de Sousa Freire, e continuou no de José da Serra, porque pegando 

ele a tinha, também fez Capitão-mor da Vila a outro criado seu, sem que os 

pobres missionários pudessem respirar, nem ainda queixar-se por não caírem 

na indignação dos Governadores, que devendo ser os mais exactos executores 

das Leis de Vossa Majestade todo o seu estudo e cuidado e empenho é serem 

transgressores delas. 

      O Governador e Capitão-geral João de Abreu Castelo Branco, levando a 

mal este procedimento de seus antecessores, não pôs lá criado algum seu, 

mas no mais tudo está como dantes, e pior um pouco. A aldeia mais 

despovoada, os religiosos missionários mais perseguidos e desprezados, não 

dos inimigos da Fé mas de uns homens infiéis nas obras. Acresce mais 

pretender o donatário privar os missionários dos Índios que Vossa Majestade 

lhes concede, e recorrendo-se ao Governador-geral não uma das duas vezes 

como consta das petições, que com esta se apresentam, ainda à vista do 

despacho delas insta terceira vez neste ano de 1740 com o mesmo projecto, 

dizendo que se os missionários se não contentarem com cinco índios, que lhe 

busquem o sustento, que lhe despejem a aldeia, porque tem missionários que 

por menos lho farão, e será talvez um clérigo filho do Capitão-mor porque 

então tudo lhe fica em casa, com este procedimento dos Capitães-mores 

continuado, no que de presente existe, e totalmente oposto às repetidas leis de 

Vossa Majestade, em que governem segundo elas ordenam, os missionários 

no espiritual e tem por tal aos Índios, está a aldeia em tal estado, que não há 

nela mais que umas poucas palhotas quase caídas. A residência dos 

missionários mais é covil de feras que habitação de homens, e a igreja mais 
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parece espelunca de ladrões do que casa de Deus, os aldeãos vendo-se 

espoliados das suas terras pelos brancos, mulatos e mamelucos, meteram-se 

nos matos onde vivem como gentios, aterrados da insolência e tirania com que 

são tratados, e alguns, que ainda o não têm feito, é por andarem em toda a 

roda do ano no sertão, fazendo cacau para o Capitão-mor e locatários do 

Donatário sem haver repartição de Índios pelos moradores como as leis de 

Vossa Majestade ordenam. 

     Deste deplorável estado em que se acha a sobredita aldeia fiz 

representação a Vossa Majestade no ano de 1738 com os documentos juntos, 

e como até agora se não tem deferido, e porque as pressões dos missionários, 

as misérias e insolências praticadas com os Índios cada vez são maiores, o 

torno a representar a Vossa Majestade com profundo rendimento para que, 

atendendo ao pouco que represento, por não parecer encarecido, se digne 

usar da sua grande piedade mandando remediar o que tanto e tanto necessita 

de remédio, mandando observar as suas leis, que este e não outro é todo o 

empenho dos aflitos e pobres missionários que por serviço de Deus e de Vossa 

Majestade deixaram o sossego dos seus conventos e a companhia de seus 

irmãos. As //a carta prossegue a fl. 87// As leis, Senhor, consistem em que os 

missionários governem o temporal e espiritual das aldeias dos donatários, 

como Vossa Majestade o determina este presente ano de 1740 para a Aldeia 

de Caieté, e já estava determinado desde o ano de 1706 em 20 de Fevereiro 

para todas em geral, e em 18 de Setembro do mesmo ano para as aldeias da 

Ilha Grande de Joanes pelo Senhor Rei D. Pedro de saudosa memória, 

assinada pela sua real mão, onde se determina que nas aldeias de donatários 

se faça a repartição, segundo as leis pelos moradores locatários e missionários 

das aldeias, porque de se fazer o contrário procedem as ruínas das aldeias: as 

pressões dos Índios, as queixas dos missionários e as vexações em que todos 

se vêem, sendo esta em razão o motivo dos Índios fugirem das aldeias, de 

abominarem as igrejas, e fazerem pouco caso da doutrina, e fé, que lhe 

ensinam os missionários, dizendo com as lágrimas nos olhos que os Padres 

quando os vão buscar às suas terras os enganam, porque se eles soubessem 

a tirania com que os brancos os tratam, que nem um para cá havia de vir, e 

esta é a primeira prática que os que fogem para o mato e sertões fazem, com o 

dano dos progressos da fé àqueles para onde fogem. 

     Este tão sensível motivo que tão odiosa faz a lei e fé de Cristo, Senhor, me 

obriga a pedir a Vossa Majestade seja servido aliviar-nos do cuidado desta 
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aldeia, e ainda de todas as mais que estão a nosso cuidado, mandando-nos 

recolher à Províncias para não vermos e chorarmos todos os dias tanto 

desamparo, sem nenhum remédio, e que uns homens cristãos que deviam 

contribuir quanto lhe fosse possível para os aumentos da fé sejam os que mais 

contribuem para atrasarem os seus aumentos. Esta mercê e favor que de 

Vossa Majestade esperamos, prometemos gratificar em pedirmos a Deus 

incessantemente pela saúde e vida de Vossa Majestade e quando não, sirva-

se Vossa Majestade pelas chagas de Cristo e de Nosso Padre S. Francisco, 

que visto os brancos terem usurpado a estes miseráveis Índios as suas terras, 

mandar que os missionários busquem terras capazes a contento dos Índios 

para nelas fazerem aldeia e roças, sem que a distância em que hoje se acham 

os impeça virem à doutrina e cumprirem com os preceitos da igreja, e que se 

observem inviolavelmente as leis de Vossa Majestade. 

     Ultimamente, com a mais viva dor e mágoa da minha alma, represento a 

Vossa Majestade que na fortaleza dos Pauxís se acham mais de 200 almas 

governadas no temporal e espiritual pelos Capitães e soldados da mesma 

fortaleza, há 8 ou 9 anos sem doutrina nem conhecimento algum de Deus ou 

da Igreja, os quais descendo-se para a Aldeia de Nossa Senhora da Conceição 

sita junto à fortaleza os capitães se apossaram deles até agora, ocupando-os 

incessantemente nos interesses da sua insaciável ambição. Por três vezes se 

lhe tem ordenado em Junta de Missões que se reponham na aldeia e se 

entreguem aos missionários, e outras tantas têm roubado, do que se ordena na 

Junta. E nestes termos entendo que só com especial ordem de Vossa 

Majestade se reporão, quando dela se não faça o mesmo caso, que cá se faz 

de todas as mais Leis reais, o que não obstante Vossa Majestade ordenará o 

que for servido.  

     Hospício de S. José do Pará, 12 de Outubro de 1740. 

(a) Frei Manuel de Marvão 

       Comissário Provincial 

 
      Cópia de uma Carta de Sua Majestade acerca das Aldeias Sitas nas Terras 

dos Donatários. 

      Governador e Capitão Geral do Estado do Maranhão.  

      Eu El Rei vos envio muito saudar. Mandando ver no meu Conselho 

Ultramarino a carta que me deu o Padre Manuel Saraiva, superior das Missões 

da Companhia de Jesus neste Estado, de achar nas aldeias dos Índios delas 
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separados em muita distância para se proverem de sujeitos, e os capitães das 

Capitanias dos Donatários usarem mal dos Índios das suas aldeias, me 

pareceu recomendar-vos muito a observância do Regimento e Ordens que há 

sobre a administração dos Índios: e enquanto as aldeias das terras dos 

Donatários, hei por bem que estejam sujeitas ao mesmo Regimento e Leis sem 

outra diferença que a de terem os Donatários ou seus locatários a repartição 

dos Índios da mesma maneira que os Missionários até com o Governador ou 

oficiais da Câmara na cidade de S. Luís e na de Belém, guardando-se nesta 

parte o Regimento, tanto a respeito da porção de terra que hão-de lograr os 

Índios, quando para o que pode ser necessário aos missionários para se 

sustentarem nas aldeias, e sobre esta repartição que deve ser regulada pelas 

leis poderão ser ouvidos os donatários ou seus locatários por ordem do 

Governador desse Estado, e pelo que toca à terra, que o dito Superior diz ser 

necessária para o Colégio da Cidade de S. Luís, e repugnância que houve para 

se lho dar, vos ordeno me informeis sobre este particular, e enquanto eu não 

resolvo o direito dos Donatários, deis a providade conveniente para (que) esse 

Colégio não sinta a falta de coisas que lhe podem ser necessárias para a sua 

conservação.  

      Escrita em Lisboa a 20 de Fevereiro de 1706. 

(a) Rei 

 

      Cópia de uma Carta de Sua Majestade Acerca das Aldeias Sitas nas Terras 

dos Donatários. 

      Dom João por graça de Deus, etc., faço saber a vós, Governador e 

Capitão- Geral do Estado do Maranhão, que vendo a representação que me fez 

o Porteiro-Mor José de Melo e Sousa, Donatário da Capitania do Caieté, 

acerca da ruína em que se achava a mesma Capitania por falta de Índios, 

alegando que procedia de terem os Missionários a jurisdição temporal deles, 

por cuja causa me pedia lhe concedesse a graça de que os Índios situados na 

aldeia daquela vila estivessem no temporal sujeitos a ele suplicante, e suas 

justiças, e no espiritual ao vigário dela, e mandando eu sobre esta matéria 

tomar as informações necessárias e ouvir nela ao Procurador da minha Coroa, 

me pareceu dizer-vos por Resolução de 15 de Maio de 1732 tomada em 

consulta do meu Conselho Ultramarino que eu não fui servido deferir ao 

suplicante quanto à administração temporal e espiritual dos Índios, e somente 

lhe concedi que a ele suplicante ou a seu locatário, cabendo na repartição dos 
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Índios, se lhe dessem 25 para o seu serviço, assim como se dão ao missionário 

outros 25 Índios, de que vos aviso para que assim o façais executar nesta parte 

guardando-se na repartição e serviço dos mesmos Índios a disposição da Lei e 

ordens minhas. El Rei Nosso Senhor o mandou pelo Doutor Tomé Gomes 

Moreira, e Martinho de Mendonça de Pina e de Proença, Conselheiros do seu 

Conselho Ultramarino, e se passou por duas vias. 

       Caetano Ricardo da Silva a fez em Lisboa Ocidental a 11 de Abril de 1740.  

       O Secretário Manuel Caetano Lopes da Lavra a fez escrever. 

      Tomé Gomes Moreira. Martinho de Mendonça de Pina de Proença. 

 

       Senhor 

       A Aldeia de S. João Baptista sita junto à Vila do Cumutá do donatário 

Francisco de Albuquerque, sendo desamparada dos Religiosos da Companhia 

seus próprios missionários, dos Padres de Santo António, que se lhe seguiram, 

e também dos desta Província da Piedade que por algum tempo também a 

administraram, por nenhuns poderem tolerar não só as vexações e moléstias 

com que os locatários e Capitães-mores os perseguiam, mas também o que é 

mais, as tiranias, e cativeiro passado com que oprimiam os pobresíÍndios 

aldeãos, tratando-os como a brutos assim no espiritual, como no temporal, 

porque em todo o discurso do ano lhe não deram nunca uma hora de 

descanso, ocupando-os continuamente nos seus insaciáveis interesses sem 

haver para estes miseráveis doutrina, missa, nem confissão ou acção alguma 

de católicos, e talvez com grande afronta do nome cristão com ódio à lei e fé de 

Jesus Cristo, e não é esta a primeira vez que os negros brancos deste infeliz 

Estado com os seus maus procedimentos, a têm feito odiosa, frustrando-se 

totalmente o fim porque os piíssimos e cristianíssimos Reis de Portugal 

empreenderam a conquista e conservação destes estados, fortificando-os com 

o muro e ante-muro das Santíssimas e Religiosas Leis que eram conducentes 

ao bem das almas destes pobres índios. 

     Viu este grande desamparo o Ex.mo e Reverendíssimo D. Frei José 

Delgarte, Bispo do Maranhão e Pará, e sentindo que estas ovelhas redimidas 

com o sangue de Jesus Cristo fossem presa cruenta destes lobos vorazes, 

morrendo sem sacramento, assim parvulos (?) como adultos, e por mais que 

isto com o Capitão- mor, que então era, que desse a um missionário côngrua 

suficiente e remeiros necessários, nunca o conseguiu. Deu conta a Vossa 
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Majestade, de que resultou ordenar Vossa Majestade que os religiosos desta 

Província fossem missionar a dita Aldeia. Executou-se esta ordem no ano de 

1722, mas o donaatário nunca a executou, porque visitando a aldeia no ano de 

1726 o Comissário que então era, e é também hoje, Frei Manuel de Marvão, 

Pregador, a achou tão destruída que não havia nela mais que um campo muito 

semelhante ao que foi Tróia. A igreja arruinada, as casas da aldeia destruídas, 

e as da Missão incapazes, sem haver quem viesse à doutrina nem à missa 

ainda nos dias de preceito. Estranhou, como era bem que estranhasse, este 

desamparo ao missionário, Principal e índios, e todos responderam que a culpa 

de tudo tinham os brancos e Capitãe- mores, porque todo o ano os traziam 

ocupados no seu injusto serviço depois de lhes terem usurpado as suas terras, 

como na verdade assim é, razão porque os precisaram a ir fazer roças em 

tanta distância da aldeia, que é impossível ouvirem a missa e doutrina. 

     Deu o Comissário Provincial conta ao Governador e Capitão-Geral João da 

Maia da Gama, o qual indo pessoalmente à dita aldeia, e vendo que o 

Comissário por não parecer encarecido fora muito diminuto na conta que lhe 

deu, em nome de Vossa Majestade entregou o governo temporal da aldeia aos 

missionários, ordenando ao Provincial e mais Índios que só aos seus 

missionários e não aos Capitães-mores obedecessem segundo o determinam 

as leis de Vossa Majestade, nada teve efeito porque entrando nesse tempo a 

governar o Estado Alexandre de Sousa Freire, e fazendo Capitão-mor daquela 

aldeia a um criado seu, este não só arrogou a si todo o governo, mas também 

privou os missionários dos 25 índios que por Vossa Majestade lhe eram 

concedidos, chegando a tal absurdo de cobiça, e insolência, que vendeu toda a 

aldeia por sete mil cruzados, Este injusto e absurdo procedimento representou 

o Comissário Provincial ao dito Governador em Junta de Missões, mas como o 

Capitão-mor era tanto coisa sua, não lhe deferiu mais que em dar aos 

missionários alguns remeiros, ficando o mais na mesma miséria e desamparo 

que dantes. Porque o comprador, para tirar do contrato algum lucro, não havia 

Índio algum, velho ou moço, que todos os anos não trouxesse ocupados nas 

colheitas das drogas do sertão. Nesta forma, com total desprezo das Leis de 

Vossa Majestade esteve a dita aldeia todo o tempo do governo de Alexandre 

de Sousa Freire, e continuou no de José da Serra, porque pegando ele a tinha, 

também fez Capitão-mor da Vila a outro criado seu, sem que os pobres 

missionários pudessem respirar, nem ainda queixar-se por não caírem na 

indignação dos Governadores, que devendo ser os mais exactos executores 
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das Leis de Vossa Majestade todo o seu estudo e cuidado e empenho é serem 

transgressores delas. 

     O Governador e Capitão-Geral João de Abreu Castelo Branco, levando a 

mal este procedimento de seus antecessores, não pôs lá criado algum seu, 

mas no mais tudo está como dantes, e pior um pouco. A aldeia mais 

despovoada, os religiosos missionários mais perseguidos e desprezados, não 

dos inimigos da fé mas de uns homens infiéis nas obras. Acresce mais 

pretender o donatário privar os missionários dos Índios que Vossa Majestade 

lhes concede, e recorrendo-se ao Governador-geral não uma das duas vezes 

como consta das petições, que com esta se apresentam, ainda à vista do 

despacho delas insta terceira vez neste ano de 1740 com o mesmo projecto, 

dizendo que se os missionários se não contentarem com cinco índios, que lhe 

busquem o sustento, que lhe despejem a aldeia, porque tem missionários que 

por menos lho farão, e será talvez um clérigo filho do Capitão-mor porque 

então tudo lhe fica em casa, com este procedimento dos Capitães-mores 

continuado, no que de presente existe, e totalmente oposto às repetidas leis de 

Vossa Majestade, em que governem segundo elas ordenam, os missionários 

no espiritual e tem por tal aos Índios, está a aldeia em tal estado, que não há 

nela mais que umas poucas palhotas quase caídas. A residência dos 

missionários mais é covil de feras que habitação de homens, e a igreja mais 

parece espelunca de ladrões do que casa de Deus, os aldeãos vendo-se 

espoliados das suas terras pelos brancos, mulatos e mamelucos, meteram-se 

nos matos onde vivem como gentios, aterrados da insolência e tirania com que 

são tratados, e alguns, que ainda o não têm feito, é por andarem em toda a 

roda do ano no sertão, fazendo cacau para o Capitão-mor e locatários do 

Donatário sem haver repartição de Índios pelos moradores como as leis de 

Vossa Majestade ordenam. 

     Deste deplorável estado em que se acha a sobredita aldeia fiz 

representação a Vossa Majestade no ano de 1738 com os documentos juntos, 

e como até agora se não tem deferido, e porque as pressões dos missionários, 

as misérias e insolências praticadas com os Índios cada vez são maiores, o 

torno a representar a Vossa Majestade com profundo rendimento para que, 

atendendo ao pouco que represento, por não parecer encarecido, se digne 

usar da sua grande piedade mandando remediar o que tanto e tanto necessita 

de remédio, mandando observar as suas leis, que este e não outro é todo o 
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empenho dos aflitos e pobres missionários que por serviço de Deus e de Vossa 

Majestade deixaram o sossego dos seus conventos e a companhia de seus 

irmãos. As leis, Senhor, consistem em que os missionários governem o 

temporal e espiritual das aldeias dos donatários, como Vossa Majestade o 

determina este presente ano de 1740 para a Aldeia de Caieté, e já estava 

determinado desde o ano de 1706 em 20 de Fevereiro para todas em geral, e 

em 18 de Setembro do mesmo ano para as aldeias da Ilha Grande de Joanes 

pelo Senhor Rei D. Pedro de saudosa memória, assinada pela sua real mão, 

onde se determina que nas aldeias de donatários se faça a repartição, segundo 

as leis pelos moradores locatários e missionários das aldeias, porque de se 

fazer o contrário procedem as ruínas das aldeias: as pressões dos Índios, as 

queixas dos missionários e as vexações em que todos se vêem, sendo esta em 

razão o motivo dos Índios fugirem das aldeias, de abominarem as igrejas, e 

fazerem pouco caso da doutrina, e fé, que lhe ensinam os missionários, 

dizendo com as lágrimas nos olhos que os Padres quando os vão buscar às 

suas terras os enganam, porque se eles soubessem a tirania com que os 

brancos os tratam, que nem um para cá havia de vir, e esta é a primeira prática 

que os que fogem para o mato e sertões fazem, com o dano dos progressos da 

fé àqueles para onde fogem. 

     Este tão sensível motivo que tão odiosa faz a lei e fé de Cristo, Senhor, me 

obriga a pedir a Vossa Majestade seja servido aliviar-nos do cuidado desta 

aldeia, e ainda de todas as mais que estão a nosso cuidado, mandando-nos 

recolher à Províncias para não vermos e chorarmos todos os dias tanto 

desamparo, sem nenhum remédio, e que uns homens cristãos que deviam 

contribuir quanto lhe fosse possível para os aumentos da fé sejam os que mais 

contribuem para atrasarem os seus aumentos. Esta mercê e favor que de 

Vossa Majestade esperamos, prometemos gratificar em pedirmos a Deus 

incessantemente pela saúde e vida de Vossa Majestade e quando não, sirva-

se Vossa Majestade pelas chagas de Cristo e de Nosso Padre S. Francisco, 

que visto os brancos terem usurpado a estes miseráveis Índios as suas terras, 

mandar que os missionários busquem terras capazes a contento dos Índios 

para nelas fazerem aldeia e roças, sem que a distância em que hoje se acham 

os impeça virem à doutrina e cumprirem com os preceitos da igreja, e que se 

observem inviolavelmente as leis de Vossa Majestade. 

     Ultimamente, com a mais viva dor e mágoa da minha alma, represento a 

Vossa Majestade que na fortaleza dos Pauxís se acham mais de 200 almas 
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governadas no temporal e espiritual pelos Capitães e soldados da mesma 

fortaleza, há 8 ou 9 anos sem doutrina nem conhecimento algum de Deus ou 

da Igreja, os quais descendo-se para a Aldeia de Nossa Senhora da Conceição 

sita junto à fortaleza os capitães se apossaram deles até agora, ocupando-os 

incessantemente nos interesses da sua insaciável ambição. Por três vezes se 

lhe tem ordenado em Junta de Missões que se reponham na aldeia e se 

entreguem aos missionários, e outras tantas têm roubado, do que se ordena na 

Junta. E nestes termos entendo que só com especial ordem de Vossa 

Majestade se reporão, quando dela se não faça o mesmo caso, que cá se faz 

de todas as mais Leis reais, o que não obstante Vossa Majestade ordenará o 

que for servido.  

     Hospício de S. José do Pará, 12 de Outubro de 1740. 

(a) Frei Manuel de Marvão 

Comissário Provincial 

  

     Copia de uma Carta de Sua Majestade acerca das Aldeias sitas nas terras 

dos Donatários. 

     Governador e Capitão Geral do Estado do Maranhão.  

    Eu El Rei vos envio muito saudar. Mandando ver no meu Conselho 

Ultramarino a carta que me deu o Padre Manuel Saraiva, superior das Missões 

da Companhia de Jesus neste Estado, de achar nas aldeias dos Índios delas 

separados em muita distância para se proverem de sujeitos, e os capitães das 

Capitanias dos Donatários usarem mal dos Índios das suas aldeias, me 

pareceu recomendar-vos muito a observância do Regimento e Ordens que há 

sobre a administração dos Índios: e enquanto as aldeias das terras dos 

Donatários, hei por bem que estejam sujeitas ao mesmo Regimento e Leis sem 

outra diferença que a de terem os Donatários ou seus locatários a repartição 

dos Índios da mesma maneira que os Missionários até com o Governador ou 

oficiais da Câmara na cidade de S. Luís e na de Belém, guardando-se nesta 

parte o Regimento, tanto a respeito da porção de terra que hão-de lograr os 

Índios, quando para o que pode ser necessário aos missionários para se 

sustentarem nas aldeias, e sobre esta repartição que deve ser regulada pelas 

leis poderão ser ouvidos os donatários ou seus locatários por ordem do 

Governador desse Estado, e pelo que toca à terra, que o dito Superior diz ser 

necessária para o Colégio da Cidade de S. Luís, e repugnância que houve para 

se lho dar, vos ordeno me informeis sobre este particular, e enquanto eu não 
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resolvo o direito dos Donatários, deis a providade conveniente para (que) esse 

Colégio não sinta a falta de coisas que lhe podem ser necessárias para a sua 

conservação. 

      Escrita em Lisboa a 20 de Fevereiro de 1706. 

(a) Rei 

      

     Copia de uma Carta de Sua Majestade Acerca das Aldeias Sitas nas Terras 

dos Donatários. 

     Dom João por graça de Deus, etc., faço saber a vós, Governador e Capitão- 

geral do Estado do Maranhão, que vendo a representação que me fez o 

Porteiro- mor José de Melo e Sousa, Donatário da Capitania do Caieté, acerca 

da ruína em que se achava a mesma Capitania por falta de Índios, alegando 

que procedia de terem os Missionários a jurisdição temporal deles, por cuja 

causa me pedia lhe concedesse a graça de que os Índios situados na aldeia 

daquela vila estivessem no temporal sujeitos a ele suplicante, e suas justiças, e 

no espiritual ao vigário dela, e mandando eu sobre esta matéria tomar as 

informações necessárias e ouvir nela ao Procurador da minha Coroa, me 

pareceu dizer-vos por Resolução de 15 de Maio de 1732 tomada em consulta 

do meu Conselho Ultramarino que eu não fui servido deferir ao suplicante 

quanto à administração temporal e espiritual dos Índios, e somente lhe concedi 

que a ele suplicante ou a seu locatário, cabendo na repartição dos Índios, se 

lhe dessem 25 para o seu serviço, assim como se dão ao missionário outros 25 

Índios, de que vos aviso para que assim o façais executar nesta parte 

guardando-se na repartição e serviço dos mesmos Índios a disposição da Lei e 

ordens minhas. El Rei Nosso Senhor o mandou pelo Doutor Tomé Gomes 

Moreira, e Martinho de Mendonça de Pina e de Proença, Conselheiros do seu 

Conselho Ultramarino, e se passou por duas vias. 

(aa) Caetano Ricardo da Silva a fez em Lisboa Ocidental a 11 de Abril de 1740.  

      O Secretário Manuel Caetano Lopes da Lavra a fez escrever. 

      Tomé Gomes Moreira. Martinho de Mendonça de Pina de Proença. 

 

DOCUMENTO Nº 224 

1740, Outubro, 17, Belém do Pará – Petição de Frei José de Santa Teresa, 

Presidente das Missões da Província de Santo António, para obter 

certidão notarial sobre uma tomadia de cacau realizada seis anos antes. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. nº 89.  

 

     Manuel de Lira Barros, cidadão desta cidade de Santa Maria de Belém do 

Grão-Pará, com os privilégios dos da Cidade do Porto, por Vossa Majestade 

que Deus guarde, tabelião público judicial de notas pelo dito Senhor, etc. 

     Certifico e ponho por fé aos que a presente certidão virem que pelo 

Reverendo Padre Frei José de Santa Teresa, religioso de Santo António e 

Presidente das Missões, por ele me foi apresentada uma petição, um despacho 

e uma certidão reconnhecidas de José Antunes Viegas, cujo teor de tudo é o 

seguinte: 

               Petição 

     Frei José de Santa Teresa, Presidente das Missões da Província de Santo 

António, que ele suplicante para certo requerimento lhe é necessário uma 

certidãos dos contos em que conste a carga que se fez ao Almoxarife que foi, 

digo, que servia na terra em mil setecentos e trinta e quatro da tomadia que se 

fez de cacau que vinha na canoa pertencente a José de Sousa de Azevedo, 

cujo cacau era pertencente aos religiosos de sua Província com toda a clareza 

e posse, pede a Vossa Mercê, senhor Provedor da Fazenda Real lhe faça 

mercê mandar ao escrivão dos Contos lhe passe a dita certidão em prova que 

faça fé, e receberá mercê. 

               Despacho 

     Passe-se como consta. Belém, sete de Outubro de mil setecentos e 

quarenta. 

(a) Figueiredo 

 

             Certidão 

  José Antunes Viegas, escrivão dos contos nesta Cidade de Belém do Pará e 

seu termo, etc, certifico aos que a presente certidão virem que revendo o livro 

segundo da Receita do Almoxarife que foi da Fazenda Real Agostinho 

Monteiro, nele a folhas vinte e quatro verso até folhas vinte e cinco do dito livro 

se acha uma receita de trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e doze 

reis de uma tomadia em dezanove de Outubro de mil setecentos e trinta e 

quatro em uma tomadia, digo em uma canoa de cacau aos religiosos de Santo 

António vindo de Peru com noventa e oito arrobas e dezanove livras de cacau 

que tudo se acha carregado a ditas folhas para o referido na verdade ao dito 
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livro e contas a que me reporto em fé de que passei o presente. Belém do 

Pará, a dez de Outubro de mil setecentos e quarenta. 

 

(a) José Antunes Viegas 

 

 

               Reconhecimento 

     Reconheço ser a letra e sinal posto ao pé da certidão retro e supra de José 

Antunes Viegas, escrivão dos contos nesta cidade, digo, nesta Capitania, e 

assi  mais reconheço ser a letra e rubrica posta ao pé do despacho da petição 

letra  de Félix Gomes de Figueiredo, Provedor da Fazenda Real nesta mesma 

Capitania por lhe ter visto sinais, letras e rubricas semelhantes a estas 

referidas, passa na verdade em fé do que passei a presente que assinei em 

público e raso. Belém do Pará onze de Outubro de mil setecentos e quarenta. 

Em testemunho de verdade estava o sinal público. Manuel de Lirta Barros. 

    E não se continha mais na dita petição, despacho e certidão, e 

reconhecimento dela aqui conteúdo, e declarado, que eu sobredito tabelião 

aqui fiz trasladar bem e fielmente do próprio aqui no registo na mão do dito 

Padre Presidente a quem tornei a entregar e de seu recebimento assinou aqui 

comigo com o qual este traslado conferi, concertei, subscrevi e assinei com 

sinal público e raso. Belém do Pará 13 de Outubro de 1740. 

    Em testemunho de verdade, 

(aa) Frei José de Santa Teresa 

Manuel de Lira Barros 

O Dr. Salvador de Sousa Rebelo do Desembargo 

 

 

DOCUMENTO Nº 225 

1741, Maio, 26, Lisboa – Termo com que tomou o hábito da Província de 

Santo António o Padre Frei João de Oliveira e Silva e foi cumprir o 

noviciado no Convento de Santo António do Grão-Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 4. 

 

Termo com que tomou o hábito desta nossa Província o Padre João de Oliveira 

e Silva e foi ter o noviciado ao nosso Convento do Grão-Pará. 
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Ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e 

quarenta e um anos aos vinte e seis dias do mês de Maio do dito ano, sendo 

guardião deste Convento de Santo António de Lisboa Ocidental, o nosso Irmão 

Frei Luís da Purificação confessor e ex definidor, estando para tomar nele o 

hábito para frade de coro o Padre João de Oliveira e Silva sacerdote do Hábito 

de São Pedro filho legítimo de Alexandre da Silva, e de sua mulher Maria 

Cordeira, todos naturais e moradores no Lugar dos Lagares, e baptizados na 

freguesia de Nossa Senhora da Graça da Almagreira  termo da Vila de Soure 

Bispado de Coimbra, lhe foram feitas clara e distintamente pelo dito guardião 

as perguntas conteúdas nas ditas Constituições Apostólicas, declarando-lhe, 

que se em alguma ou algumas negasse a verdade não era tenção da província 

admiti-lo a ela, nem dar-lhe o  hábito, antes protestava o dito guardião - lho 

poderia ele, ou quem lhe sucedesse, despir e despedir do convento - todas as 

vezes que contasse não respondera com verdade às perguntas que lhe foram 

feitas, o que ele aceitou, protestando não ficar com direito algum ao hábito, 

achando-se compreendido em alguma das sobreditas coisas, e que portanto, a 

religião lhe poderia despir todas as vezes que quisesse. Em fé do que fez este 

termo, que assinou com o dito guardião e discretos do convento no mesmo dia 

e ano ut supra. 

 (aa) Frei Luís da Purificação 

Guardião 

Frei João de S. Diogo 

Padre da Província 

Frei Francisco da Anunciação 

Padre da Província 

Padre João da Oliveira e Silva 

 

 

DOCUMENTO Nº 226 

1742, 12 de Fevereiro, Lisboa – Carta de D. João V para o Governador do 

Estado do Maranhão e Grão-Pará ao Provincial da Piedade e as isenções 

dos direitos de géneros do sertão. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis, cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por graça de Deos, Rei de Portugal, e dos Algarves d‟Aquém e 

d‟Além Mar em Africa, Senhor de Guiné faço saber a vós Governador e Capitão 
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General do Estado do Maranhão, que o Provincial da Piedade, me representou 

na petição de que com esta se vos remete a cópia fosse servido conceder-lhe a 

graça de lhe mandar dar livres de direitos os géneros que os seus religiosos 

dos conventos do sertão trazem para os do Pará, e remeterem para este Reino 

para do seu produto lhe irem as coisas necessarias para culto Divino, e para a 

sua subistência, me pareceu ordenar-vos informeis com vosso parecer, 

declarando o numero de religiosos que tem a Provincia do suplicante, e que 

número tem a Provincia a quem se concedeu a isenção que se pede, e o modo 

que com eles se pratica. El Rei Nosso Senhor o mandou Desembargador Tomé 

Gomes Moreira, e Martinho de Mendonça de Pina e de Proença, Conselheiros 

do seu Conselho Ultramarino. E se passou por duas vias. Teodoro de Abreu 

Bernardes a fez,  Lisboa a dezoito de Abril de mil setecentos e quarenta e dois. 

O Secretario Manuel Caetano Lopes de Lavre a fez escrever. 

(aa) Tome Gomes Moreira –  Martinho de Mendonça de Pina e Proença. 

Por despacho do Conselho Ultramarino de 

12 de Fevr.º de 1742 

 

(Cópia)                                              Senhor, 

     Diz o Padre Provincial da Provincia da Piedade da primeira  reforma de toda 

a Ordem de Nosso Padre Frei Francisco que ele tem no Estado do Grão-Pará 

os religiosos que se fazem precisos para prover um convento, e hum hospício, 

como também dali se provêm as Missões, pois em cada uma asistem dois 

religiosos missionários, cujas Missões se compõem de dez e duas doutrinas e 

para que nunca possa haver falta de missionários nas ditas Missõs sempre há 

religiosos bastantes para que quando alguns adoecem ou falece, ou por outro 

qualquer incidente for necessário tirar-se algum haja outros que ocupem o tal 

emprego. E como Vossa Majestade é servido mandar dar para cada um dos 

ditos missionários que assistem em as ditas Missões 25$OOO Réis para a sua 

subistência e no dito Estado não há esmolas com que se possam sustentar os 

mais Religiosos residentes no dito convento e hospício, por cujas razões foi 

Vossa Majestade servido fazer a graça, e esmola de libras aos religiosos de 

Santo António assistentes naqueles Estados, como também aos da Soledade 

que asistem em Cabo Verde de pagarem direitos dos géneros que trazem do 

sertão e remetem a este Reino para do seu produto lhes mandarem as coisas 

de que necessitam para a sua conservação e subsistência como se justifica 

dos alvarás incertos nas certidões que oferece, de cuja graça e esmola se 
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fazem tambem dignos os Reigiosos que a sua Provincia da Piedade tem nos 

ditos Estados por concorrerem neles as mesmas razões que moveram a real e 

católica piedade de Vossa  Majestade a fazer a dita esmola aos religiosos de 

Santo António e da Soledade concorrendo mais no suplicante ser a sua 

Província da imediata protecção de Vossa Majestade, portanto, pede a Vossa 

Majestade pela sua inata clemência lhe faça a esmola de lhe conceder a 

mesma graça que foi servido facultar aos ditos Religiosos já mencionados e 

que dela se lhe passe alvará. 

El Rei Nosso Senhor. 

(a) Manuel Caetano Lopes de Lavre. 

 

DOCUMENTO Nº 227 

1742, 27 de Outubro, Lisboa – Carta de D. João V à Junta das Missões 

sobre o modo como deve ser juridicamente considerada a liberdade dos 

índios no Estado do Pará. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis, cópia de mss. avulsos. 

 

Senhor 

     (Cópia) 

     Foi Vossa Majestade servido mandar subissem as apelações dos Juízes 

das liberdades dos índios para a Junta das Missões onde se determinassem 

sem apelação nem agravo, e porque se tem seguido aos moradores desta 

cidade grande prejuízo pelos muitos escravos que se vão libertando pelo favor 

que têm dos Deputados da Junta que são os Prelados das Religiões e estes 

são os que cá costumam persuadir aos escravos dos moradores a que se 

ponha na liberdade com as conveniências de os levarem para as suas 

fazendas e Aldeias, e por esta razão se vão introduzindo com grande 

frequência a proclamar com a sua liberdade por se lhe sufragar a eles o meio 

de se libertarem perante Juizes interessados que quase todas as sentenças  

em que são julgados por escravos pelo Juiz Privativo Ouvidor-Geral desta 

Capitanis que, como ministro letrado professor de direito e desinteressado, 

julga pelo merecimento  dos autos o que não corrobora com os Deputados da 

Junta, por serem pessoas leigas e sem faculdade,  além de serem suspeitos 

por serem os mesmos que procuram pelas liberdades dos índios,  razão 

porque havendo escravos que seus Patronos possuem, de oitenta e cem anos 

a esta parte com título de três e quatro inventários em que se acham lançados 
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os Pais e Avós dos tais índios, agora proclamam os filhos e netos, e como 

naquele antigo tempo não havia registo de Escravos, e só depois da Lei 

novíssima de Vossa Majestade a esta parte é que há registos de tropa de 

guerra e de resgate, e pelo lapso do tempo já se não acham testemunhas para 

provar a escravidão e por esta razão os julgam os Deputados por livres. Parece 

que o senhor conforme as Leis de V M nenhum Juiz pode julgar em uma cauza 

em que. he suspeito e como os Deputados da Junta são partes interessadas na 

liberdades dos Indios parece que segundo o direito não devem julgar nas 

causas dos Indios tanto por serem em processo no Direito Civil como por parte 

interessadas razão por q. sobimos a Real presença de V.Majestade para que 

se digne atender a este tão justo requerimento havendo huma relação aonde 

vão por apelação e agravo/digo/aonde vamos por appelação todas as causas 

que correm perante os Men. desta terra e como profeçores de dir.to e 

dezinteressados darão a cada hum o q. é seu  como sempre se observou antes 

da real ordem de V. Maje que o Povo vivia com sossego. Suposto q. o nomear 

V.Maj.de na Provisão os Deputados da Junta para tomarem conhecimento das 

apelaçoens........ pea grande destancia que fica desta terra a Relação da Corte 

e Cid.e de Lisboa e talvez q. por esta razão ficasse suprimido o recurso dos 

Indios como por nao terem drº. pª o seguim.to das suas apelações e por evitar 

estas demoras mandou V.Maj.de a Junta determinasse sem apelação nem 

agravo e é certo senão houvesse as razões ponderadas era mais facil pª huma 

e outra parte a providência q. V.Maj.e deu; porem como encontra as razoens 

tão justificadas esperamos da real grandeza de V.Majde dará providencia que 

for servido//E tambem se nos faz preciso apontar a V.Maj.de q. neste Est.º em 

todas as cauzas crimes de morte em que são compreendidos os Indios se julga 

afinal em rellação em q. são deputadas o Gov.or Ouv.or e Juiz ordinr.º onde se 

executa sem apelos nem agravos, e parece q. snr. de menos ponderação é a 

cauza de liberdad.e q. de.morte porque suposto a causa de liberd.e se equipara 

com a morte, com tudo sempre pareça he mais toleravel q. a morte, por acabar 

com a vida, e por esta razão parece q. antes foce julgada a liberdad.e dos 

Indios, perante estes juizes sem suspeitos q.do V.Mag.de não determine 

conhecer a Relação: e por nos ocorrer obrigação como cabeça desta republica 

propomos a V.Majestade para dar a providencia q. for servido Deos g.de a real 

Pessoa de V.Maj.de m.s a.s como havemos mister em Câmara do Grão-Pará 27 

de Outrubrode 1742, e  e Eu M.el Pinhr.º de Lacerda Escrivão da Camr.ª q. o 
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subscrevi//Sebastião Pinto de M.tos// Ant.º Ferr.ª Ribr.º//Custodio José de 

Figr.do//Inácio Arnaud Vilella//Custodio Maciel Parente//João de Almeida Anes. 

 

 

             (a) M. Caetano Lopes de Lavre. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 228 

Lisboa, 1743, Abril, 9, Lisboa –  Parecer do Conselho Ultramarino por 

pedido dos superiores das várias Ordens sobre os procedimentos contra 

o Cabo Belchior Mendes de Morais que capturava de forma ilícita e brutal 

os índios dos sertões do rio Negro. 

A.H.U., Conselho Ultramarino, Consultas das Partes, Cod. nº 209, doc. nº 4, fl. 37. 

 

     Sobre o que escreveu o Vice-Provincial da Companhia de Jesus do 

Maranhão ao Provincial de Santo António do Pará e representação que fez o 

Vigário Provincial da Ordem de Nossa Senhora do Carmo daquele Estado a 

respeito da injusta guerra que têm feito aos índios do sertão do Rio Negro 

Belchior Mendes de Morais, e o que sabe sobre este particular escreve 

também o Governador e Ouvidor daquele Estado. 

Na carta inclusa de 14 de Fevereiro do ano passado representa a Vossa 

Majestade o Propósito Vice-Provincial da Companhia de Jesus os abomináveis 

distúrbios e grandes insolências que tem feito no sertão dos gentios Manaus 

Belchior Mendes de Morais, cabo de uma tropa de guerra a que foi mandado 

pelo Governador Alexandre de Sousa Freire, devendo ser a tal guerra feita 

contra  o gentio Maxapés por estar sentenciado a fazer-se-lhe, e não aos ditos 

Manaus, a quem o dito cabo fez contra as leis de Vossa Majestade, expondo 

as razões porque se deve julgar por injusta a dita guerra, e por esse motivo 

restituírem-se as suas liberdades todas as principais com seus vassalos, que o 

cabo da mesma tropa tem mandado para baixo feitos escravos. 

Em outra representação, que sobe com esta às reais mãos de Vossa 

Majestade refere o mesmo Provincial os motivos porque não deu no Maranhão 

o seu parecer na Junta das Missões que ali convocou o governador sobre a 

dita guerra, em observância da ordem de Vossa Majestade de 22 de Maio do 

ano passado [1730], pela qual devia ser primeiro feita a mesma junta no Pará 
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aonde se achavam os vogais dela e tinham notícias próprias desta matéria, e 

com os seus pareceres consultaram-se depois os vogais do Maranhão para 

não votarem somente pelo que lhes propôs o dito governador, muito diverso da 

verdade, assim de não restituir a jóia que lhe é cabido dos escravos que 

importa em mais de 80 cruzados, pelo que pede a Vossa Majestade seja 

servido ordenar que todos os índios que tem cativado o dito Belchior Mendes 

se examinarem pelos vogais da Junta das Missões, e os que não forem 

vassalos de principais, mas apenas que foram a quem com toda a legalidade 

se julgou se podia fazer justamente guerra, todos os mais sejam restituídos à 

liberdade, e entregues aos seus missionários. 

A mesma representação fez a Vossa Majestade nos papéis inclusos Frei Inácio 

da Conceição Vigário Provincial da Ordem de Nossa Senhora do Carmo (…). 

Também o Comissário Provincial de Santo António do Pará dá conta a Vossa 

Majestade na carta inclusa de 30 de Setembro do ano passado dos 

extraordinários excessos que tem experimentado os ditos índios na injusta 

guerra que o dito Belchior Mendes lhes tem feito, como mostra no seu parecer 

que também com esta sobe às reais mãos de Vossa Majestade. 

Com esta ocasião se viu juntamente a carta inclusa do Governador do dito 

Estado do Maranhão Alexandre Sousa Freire, escrita em 27 de Setembro do 

dito ano passado, a respeito da notícia que teve de que vinha a esta Corte Frei 

Salvador do Monte Carmelo, missionário da aldeia de Santa Rosa de Viterbo 

do Rio Negro, a requerer se julgassem por forras todas as presas da dita tropa 

de guerra, e como Vossa Majestade ordenara, esta matéria se propusesse em 

Junta das Missões do Maranhão e Pará, e se executar o que vencesse por 

mais votos, participava a Vossa Majestade os que tinham dado em ambas as 

partes que fazem o número de nove, convindo estes que as ditas presas sejam 

verdadeiras cativas de guerra, com os quais votos, ainda que faltem os da 

Piedade, Santo António, Conceição e Companhia, lhe parecia que ficava sem 

dúvida a observância da real ordem de Vossa Majestade para se não disputar 

mais sobre esta matéria, e se não admitir o requerimento do sobredito Frei 

Salvador do Monte Carmelo por ser fundado em princípios menos verdadeiros, 

como se veria dos autos principais e seus apensos que remetia, os quais com 

esta se enviam Às reais mãos de Vossa Majestade. 

(…) Dando-se vista ao Procurador da Coroa, respondeu que os miseráveis 

índios, no tempo do governador Alexandre de Sousa Freire, têm padecido uma 

terrível perseguição, porque não só põem em escravidão os gentios que não 
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fizeram hostilidade, mas ainda os cristãos e catecúmenos aldeados (injustos 

cativeiros sem temor de Deus nem respeito às leis de Vossa Majestade que as 

proíbem) 

 

[Este documento tem 9 fólios] 

 (…) em tanto estranhar muito ao governador o dar ordens contrárias aos 

cabos que vão ao resgate para não observarem o Regimento que teve do 

superior das missões, devendo seguir e obedecer ao missionário; e ao Ouvidor 

o não observar o Alvará do ano de 691, aplicando contra o nele disposto, as 

condenações para as despesas da justiça, e não administrando em castigar os 

culpados, e que na forma do mesmo Alvará sejam entregues os índios cativos 

ao superior das missões para os  repartir  pelas aldeias, e lhe parece também 

muito conveniente a ele, Procurador da Coroa, haver livro de matrícula em que 

se assentem os índios que foram dados com as condições de servir por cinco 

anos, para que passados estes serem restituídos à sua liberdade como aponta 

o Padre Superior. 

Parece ao Conselho o mesmo que ao Procurador da Coroa, acrescentando 

que será justo, e mui conforme às leis das missões, que Vossa Majestade seja 

servido ordenar que, visto esta guerra ser feita contra as mesmas leis e ordens 

de Vossa Majestade, e do arbítrio do cabo da tropa de Rio Negro Belchior 

Mendes de Morais, antes de se tirar devassa nem precederem certidões 

juradas dos missionários que assistem nas aldeias daquele rio, nem se 

justificam as guerras que fez o dito cabo com os pareceres por escrito dos 

superiores e prelados das missões da Companhia de Jesus e da religião de 

Santo António, sem os quais não podem fazer guerra naquele Estado, como 

dispõe o Alvará de 8 de Abril de 1688, mandado pôr em observância por Vossa 

Majestade em carta de 25 de Março de 1722, se reponha tudo no estado em 

que se achava, restituindo à sua liberdade todos os índios que aprisionou (…). 

E porque esta ordem não poderá ter o seu devido efeito sem novo Governador 

para aquele Estado, e também novo Ouvidor para a cidade do Pará, se fez 

preciso que Vossa Majestade lhe mande sucessor, que emende os grandes 

absurdos e injustiças que aqueles miseráveis índios têm padecido no tempo do 

Governador actual Alexandre de Sousa Freire, porque só por esse meio se 

poderá aplicar a justa ira que Deus Nosso Senhor terá concebido de tanto 

cativeiro injusto, e de tão atrozes tiranias, que em aqueles pobres índios se tem 

executado. 
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(…) Se faça devassa ao cabo e remetido preso para a corte e que na 

residência que se houver de tirar ao governador Alexandre de Sousa Freire e 

na do Ouvidor do Pará Francisco de André Ribeiro se pergunte especialmente 

pelos crimes e culpas de que nestas contas são arguidos. 

Lisboa Ocidental, 24 Fevereiro 1731. 

(aa) Costa. Abreu. Varges. Sousa. 

Resolução: Como parece. Quanto ao Livro de Matrícula que requer o Provincial 

da Companhia, e quanto ao mais, se entregarão todos estes papéis ao ministro 

nomeado para as devassas, ordenando-se-lhe proceda na forma de resolução 

tomada na consulta de 19 de Junho de 1730, que baixa com esta; Lisboa, 9 

Abril 1734. Rei. 

 

DOCUMENTO Nº 229 

1743, 9 de Maio, Lisboa - Carta de D. João V ao Governador do Estado do 

Maranhão e Pará sobre as razões porque não devem os deputados da 

Junta das Missões opinar a respeito da liberdade dos índios 142. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis, cópia de mss. avulsos. 

 

Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daquem e dalem 

mar em Africa Senhor de Guiné. Faço saber a voz Governador e Capitão 

General do Estado do Maranhão q. os officiaes da Camera do Pará me 

representarão na carta de que com esta se vos remete a copea, as razões 

porq. não devem os Deputados da Junta das Missões julgar nas cauzas da 

liberdade dos Indios; pello q. me pedião fosse servido attender a isso havendo 

hua relação aonde vão por appelação todas as cauzas q. correm perante os 

Ministros daquella terra. Me pareceu ordenarvos informeis com vosso parecer 

ouvindo os Deputados da Junta das Missões  q. responderão por escrito. El 

Rey N. Sor o mandou p.los Dr.es Thome Gómez Moreira e Manuel Caetano 

Lopez de Lavre Cons.os do seu Cons.º Ultr.º    e se passou por duas vias: 

Pedro Alexandrino de Abreu  Bern.dez a fez em Lisboa a nove de Maio de mil 

settecentos e quarenta e trez. 

O Secretario Manuel Caetano Lopez de Lavre, a fes escrever. 

Mel. Caetano Lopez de Lavre. 

Por desp.º do Cons.º Ultr.º de 21 

de Fevr.º de 1743 
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DOCUMENTO Nº 230 

1743, 18 de Junho, Lisboa - Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão e Pará sobre o modo de se cobrar uma dívida do Bispado de 

Belém do Pará à Fazenda Real, embora sem suspensão das côngruas 143. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis, cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Alg.es daquem e dalem 

mar em Africa Senhor de Guiné. Faço saber a vós Gov.or e Capp.m General do 

Estado do Maranhão que o R.do Bispo da Capp.nia do Pará me reprezentou em 

carta de vinte e outo de Out.º do anno passado q. no anno, em q. fora p.ª esse 

Bispado mandara eu dizer ao Prov.or da Faz.ª da d.a Cappitania q. o d.o Bispo 

estava devendo a minha faz.ª outo mil cruzados procedidos das suas Bullas e 

ajuda de custo, os quaes se devião remeter dos cahidos em sé vacante ao que 

nesse anno não dera cumprimento o d.º Prov.or e no seg.te mandara p.te delles 

em cacao e parte em cravo, deixando ficar lá o maes; porem como não 

chegassem, por rezolução minha mandara o anno passado outra p.te, e como 

no d.o anno e no anteced.e, derão baixa os d.os effeitos, o que não sucederia se 

fossem remetidos no anno em que foi o d.o Bispo, mandara eu dizer o anno 

passado, q. se restavão ainda dous mil cruzados para o q. mandava o Prov.or 

seiscentos mil rz, não sabendo o Bispo em que gêneros e juntamente dizer era 

o ultimo resto dos cahidos, sobre o que parecia ao mesmo Bispo dizer me que 

os cahidos em sévacante forão recebidos para a faz.ª r.l todos em cacao e 

assim parecia se devião remeter na mesma forma que se receberão e não a 

mayor parte em cravo e juntam.te se fazem remetidos no anno em que fora 

para esse Bisp.do ou ainda no seguinte certamente havia de crescer dinheiro 

para se aplicar conforme as mesm.as ordenz, e agora havia de faltar, poes os 

seiscentos mil rz ainda q. se remetão em cacao não hão de completar a  

quantia q. ainda se resta, tudo por falta do Prov.or da Faz.ª não mandar os 

effeitos como se receberão e quando lhe foi mand.º,   cuja falta do Prov.or, não 

devia prejudicar a ele Bispo, oq. me faria prez.e  para q. eu fosse servido 

mandar q. o Prov.or da Faz.ª, visto não ter mandado os effeitos na forma em 

que forão recebidos, remeta oq. faltar para complemento dos outo mil 

cruzados, visto am.ª faz.ª não ficar nisso prejudicada por ser couza q. tem 
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recebido e de que se tem utilizado; e sendo ouvido sobre esta reprezentação o 

Procurador de minha Faz.ª. Me pareceo ordenarvos informeis com o vosso 

parecer sobre esta carta do Reverendo Bispo ouvindo o Provedor da Fazenda 

e achando ser certo o que na ditta carta reffere, estranhareis ao Provedor a 

demora da remessa e não ser esta feita no mesmo gênero, que recebeo em 

pagamento das côngruas, e com effeito fareis que o d.o Provedor, remeta o 

resto que se está devendo ao cofre do Concelho tendo entendido que por 

nenhum cazo se deve suspender no pagamento das congruas do dito 

Reverendo Bispo. El Rey N. S.r o mandou pello Dr. Thomé Gomes Moreyra e 

Manuel Caetano Lopes de Lavre Concelheiros do seu Cons.º Ultram.º e se 

passou por duas vias: Pedro José Correa  a fez em Lisboa a vinte e hum de 

junho de mil setecentos e quarenta e trez. 

O Secretario: Manuel Caetano Lopes de Lavre a fes escrever. 

(aa) Thomé Gomes Moreira – Manuel Caetano Lopes de Lavre. 

Por desp.º do Cons.º Ultram.º 

de 19 de Junho de 1743 

 

 

DOCUMENTO Nº 231 

1743, 20 de Junho, Lisboa - Carta de D. João V ao Governador do Estado 

do Maranhão sobre os requerimentos do Capitão-Mor de Capitania de 

Caeté a respeito do rendimento das salinas 144. 

Arquivo da Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis, cópia de mss. avulsos. 

 

     Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e doz Algarves daquem e 

dalem Mar em Africa Senhor de Guiné. Faço saber a vos João de Abreu de 

Castelbranco Governador e Cappitão General do Estado do Maranhão q se vio 

a conta, que me destes em carta de treze de Outubro do anno proxime 

passado sobre os Requerimentos que voz fizerão o Capp.m mor da Cappitania 

do Caeté e o Loco Thenente do Donatario delle o Porteiro mor Jozé de Souza e 

Mello para efeito de lhe passares Provisão para citarem o Procurador da Coroa 

e faz.ª pello Rendimento das Salinas reaes, que sempre seadministrarão pella 

minha faz.ª, ainda q. naverdade estejão no destricto do mesmo Donatario e 

outro requerimento em que pertendião mandasses estabelecer duas casas de 

registo no Rio Gorupy para sepagar ali aredizima do Cravo, sem embargo 
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deque este se colhe em distancia de secenta até cem legoas pelo Rio asima, 

dando somente a minha confirmação vinte legoas decentro ao Donatario, 

acujos requerimentos não defiristes, expondome q. amayor importancia q. vos 

obrigava a darme esta conta consistia na demarcação q. o Provedor da 

Fazenda real do Pará com o d.º Capp.m Mor forão fazer da d.ª Cappitania do 

Caeté pella parte q. he contígua a do Pará no tempo em que estaveis auz.e no 

Maranhão, em cuja demarcação vos constava lançarão hua linha até o Rio 

Guamá aondemeterão hum marco com disposição de passarem este rio, 

continuando quatro Legoas maes para o rio Capim ate completarem as vinte 

legoas que lhe são concedidas na confirmação das doações e que posto     não 

tivesses certeza dos defeitos ou da execução comq. se procedera nesta 

medição, mandareis derrubar o marco posto junto ao Rio Guamá pellos 

fundamentoz seguintez; primeiro porque partindo a Capp.nia do Caeté com a do 

Pará que tem trinta legoas de extenção pella costa domar, sedevia primeiro 

averiguar se se conservão as mesmas trinta legoas de travesia no Centro ou se 

entra por ellas a demarcação feita da Capitania do Donatario, segundo porque 

estando o marco antigo que termina a Cappitania do Caeté pella parte do mar, 

sobre a costa do mar não principiarão a medição como devia ser    no dito 

marco, mas quatro ou sinco legoas na terra firme com o pretexto de que a que 

continua daly até omarco, he cortada de rios diferentes, que se reputão lhas; 3º 

porque a d.ª demarcação se fes sem assistencia do Procurador da Coroa e 

faz.ª, que a devia prezencear; 4º porque nem o mesmo Provedor da Fazenda 

vio, nem assistio ao caminho, ou picada q. se abrio pello mato desde a d.ª terra 

firme ate o Guamá, e somente se continuou pella direção de hum Clérigo q. o 

d.º Capittão Mor fes hir por Vigario do Caeté com hum Piloto e os Indios do 

mesmo Caeté, hindo tao bem por ordem do Provedor da faz.ª o Almox.e della 

com as vezes de Procurador da Coroa o qual não deixou de fazer seus 

protestos, que senão escreverão. 5º porque havendose posto o d.º marco em 

hua paragem do Rio Guamá q. fica na distancia de seis ou sete legoas por 

linha direta naquella Cidade, fica comprehendendo o maes importante da 

Cappitania do Para e suas jurisdições, pella qual sederão sempre desde o 

principio e sem interrupção e se confirmarão por mim as terras do Rio Guamá e 

do Rio Capim. 6º porque ainda que ao Provedor da Fazenda pertença a 

demarcação das datas de Sesmaria  que constão ordinariamente de duas 

legoas de cumprido e hua de largo, não vos persuadieis que hua demarcação 

de tanta conseqüência, de hua Cappitania dada há cem annos e que confina 
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com outra minha, pertença aos Provedores da Faz.ª, mas sim ao Ministro 

sabido e aprovado por mim para este effeito. 7º porq. ainda quando esta 

demarcação pertencesse ao Provedor da fazª, era este manifestamente 

suspeito e improprio para executar, proque alem de ser companhr.º de casa e 

mesa do d.º Capp.m Mor do Caeté Felix Joaquim Sotto Mayor, tem havido entre 

os dous obrigações eemp.os de amiz.e taes, e tão públicos, que 

deficultozamente poderia negarlhe o d.º Provedor qualquer pertencão, que 

dependesse da sua jurisdição e nestes termos vos parecera ser da vossa 

obrigação não consentir q. o marco posto no Rio Guamá se conservasse aly e 

adquirisse algum gênero de pose, antes de me ser prez.e esta materia, 

insinuando tão bem que a medição refferida se fes por huma corda de vinte 

cinco braças, dando cento e vinte cordas a cada legoa, que vem a fazer o 

numero de tres mil braças, e como a legoa Portugueza constava de tres mil 

passos e cada passo constava tão bem de sinco pes de palmo, e meyo cada 

hum, de sorte q. cada passo vem a constar de sete palmos e meyo, ficava 

rezultando hum excesso da quarta parte na diferença q. há em se medir a 

legoa com tres mil braças, ou com tres mil passos; o que sendome prez.e como 

tão bem oq. meescreveo sobre esta materia od.º Provedor da Fazenda do Pará 

e o requerimento que me fez o mesmo Porteiro mor donatario da d.ª Cappitania 

do Caeté para sereporem os marcos q. lhe mandastes arancar na parte emq. 

estavão, sobre o q. forão ouvidos os Procuradores de minha  Fazendo e Coroa 

e visto que toda a duvida deste negocio consiste em q. feita a medição da d.ª   

Cappitania do Caeté na forma que o Provedor da Fazenda a principiou, entra 

esta pella Cappitania do Pará e se tirão terras da minha Coroa para as terraz 

da doação, o que não pode ser, senão por hum de dous princípios;   oprimeiro 

se as terras da Costa do mar destas Cappitanias nao correm linha recta ao 

mesmo rumo, porque neste cazo ainda que a linha perpendicular e traveção, 

que o Provedor lançou seja formada com todo o cuidado e exacção, sempre 

este travessão há de entrar pella Cappitania q. for quadrada e tiver a sua costa 

Convexa e sahida para fora; em segundo lugar se a perpendicular e travessão 

q. se lançar para devizão das duas Cappitanias não for formada com grande 

exação, tão bem será facil na distancia de vinte legoas para o Centro tirar hua 

grande parte das duas Cappitanias. Em 3º lugar se o lado da Cappitania do 

Pará do Rio das Amazonas não cae perpendicularm.te nolado da Costa, 

formando ângulo recto, tambem pode parecer mal lançado o travessão q. 

devide as duas Cappitanias, ainda que se formasse a mesma linha com 
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exacção ficando em ser a duvida q. tendes enquanto proguntalhe se a 

Cappitania do Pará ha de conservar para o centro as trinta legoas que tem de 

Costa e como nao há mapas exactos das d.as Cappitanias e he dificultoso 

averiguarsse nesta Corte em que consiste o erro e darse huá instrucção clara 

aquém houver de fazer exactamente esta medição, naqual obrastes com zelo 

de meo serviço em mandar arancar os marcos de huâ medicão que se fez na 

vossa auz.ª plo. d.º Provedor, que se achava com razões de suspeição 

comprovadas com a nomeação que fes da pessoa do Almoxarife para assistir 

em lugar     do Procurador da Coroa, devendo pedirvos lhe nomeases outro, se 

o Procurador actual se achava impedido; por todo o refferido sou servido 

ordenar por resolução de quinze deste prez.e Mes e anno em consulta do meo 

Concelho Ultramarino q. o Ouvr. geral do Pará faça nova averiguação e 

demarcação da dª Cappitania do Caeté e vos encarrego q. para esta nomeeis 

Procurador da Coroa e Fazenda pessoa de verdade, inteligencia, e zelo de 

meo serviço e q. os Pilotos e medidores que se nomearem tenhão as mesmas 

circunstancias e assista o Engenheiro Carlos Varjão Rolim, tendo vos mesmo o 

cuidado de averiguar seadeligencia se faz na forma que eu ordeno e que se 

vos communiquem as duvidas que nella se offerecerem por fiar de vossa 

inteligencia e zelo q. fareis com que se conclua esta demarcação com justiça e 

porque o mesmo Provedor reffere a duvida que púnheis a fazence esta 

deligencia por não teres recebido rezolução da conta q. me destes sobre este 

negocio e a mesma conta se acha defirida por rezolução minha de sinco de 

M.co de mil Setecentos e quarenta e hum se vos declara que em carta 

separada da datta desta sevosparticipa a dª minha rezolução que conduz muito 

para adecizão da vossas duvidas, e em resposta dos fundam.tos que tomastes 

para impedir esta demarcação sevos declara que não deve a Capp.nia do Caeté 

entrar pella Cappitania do Pará porq. esta se elege primeiro e se acha balizada 

pellos rios, que na mesma carta de doação do Caeté se refferem e porque a 

costa da Cappitania do Caeté se acha medida e demarcada, deve a medição 

dos lados desta Cappitania principiar dos marcos postos na mesma Costa e 

não de outra parte maes interior, como o Provedor da Fazenda injustamente 

fes, e se devem formar os Lados da Cappitania de sorte que nella senão 

incluão as terras que se acharem da das de Sesmaria na forma que eu ordeno 

na d.ª rezolução de sinco de M.co de Mil, Setecentos e quarenta e hum, ainda 

que as linhas da devizão, e travessão nao venhão perpendicularmente sobre a 

linha da Costa e frente do mar, porque não he precizo que esta Cappitania 
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forme angulos rectos e basta q. o Donattario seja satisfeito com o numero de 

legoas de terra, deque consta a sua doação e de outra sorte se podem 

encontrar contradições invencíveis e implicancia de entrar hua Cappitania pella 

outra E no que toca a medida das legoas ordeno ao d.º Ouv.r do Pará q. 

ouvidas as partes determine como for justiça a duvida que se offerece a 

respeito da medida, q. deve darsse a cada huma das d.as Legoas, E quanto ao 

requerimento dod.º Donatario sobre a reposição dos marcos nao fuy servido 

deffirirlhe e no que toca a Provizao q. voz pedio para   citar o Procurador da 

Coroa fizestes bem em não concedela porque não tendes regimento que voz 

faculte esta concessão e nos meos Tribunaes se pede esta Licença, quando 

ella he preciza q. regularmente senão deve negar, como presentemente 

concedy ao d.º donatario. El Rey N. S.r o mandou plo. Dr. Thomé Gomes 

Moreira e Manuel Caetano Lopes de Lavre Concelheiros do seo Concelho 

Ultram.º e se passou por duas vias. Pedro Jose Corr.ª a fez em Lixboa a vinte 

de junho de Mil Setecentos e quarenta e trez. 

O Secretario Mel. Caetano Lopes de Lavre a fes escrever. 

(aa) Thome Gomes Moreira –  Manuel Caetano Lopes de Lavre. 

 

 

DOCUMENTO Nº 232 

1743, Setembro, 6, Lisboa – Carta do Procurador-Geral da Província de 

Santo António sobre uma ordem régia passada aos religiosos oratorianos 

de São Filipe Nery, em Pernambuco. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

 [Despacho:]  

 Passe do que constar não havendo dúvida 

Lisboa, 6 de Setembro de 1743 

(a) Mendonça 

(b)  

 Diz o Procurador Geral da Província de Santo António de Portugal, que 

para certo requerimento que tem, lhe é necessário por certidão a cópia da 

ordem que Sua Majestade mandou passar a favor dos religiosos de São Filipe 

Neri de Pernambuco, em que os isenta de pagar direitos no consulado dos 

provimentos que remeterem para os seus religiosos e missões. 
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 Pede a Vossa Caridade lhe faça mercê mandar passar a dita certidão 

em modo que faça fé. 

E Roga Mercê 

 

 O provedor e oficiais da Casa da Índia e Mina, etc., fazemos saber aos 

que a presente certidão virem, que a fls. 213, do Livro 11, dos Regimentos dos 

Despachos, se acha registado o requerimento seguinte: 

 

 Diz o Padre Agostinho da Congregação do Oratório desta corte. Que, 

querendo despachar dois barris com 116 paios, 30 salsichas e 2 presuntos do 

Cons.do por os querer embarcar e remeter para a cúria de Roma ao Padre 

Henriques Correia da mesma congregação por sua conta e risco para o gasto 

de sua casa, em que particularmente se acha vivendo com seu companheiro 

além dos criados. 

 

 O contratador do dito Cons.do o que quer obrigar a pagar direitos da dita 

remessa sem atender à liberdade dos eclesiásticos em semelhantes remessas, 

nem à disposição que se escreveu no capítulo 15 do Regimento do mesmo 

Cons.do, em que se declara de serem compreendidas as pessoas eclesiásticas, 

nem também de próximas resoluções que por este tribunal de Vossa Majestade 

se tem mandado observar o dito Regimento. 

 

 E como os próprios mostram, ele constante que pelo dito capítulo 15 que 

aos eclesiásticos se lhe dê a sua liberdade a respeito dos direitos do consulado 

e também Vossa majestade quer que se observe o Regimento. 

 

 Pede a V. Majestade lhe faça mercê mandar que, jurando o suplicante 

ser verdade o referido se despache livremente a dita remessa, sem embargo 

da repugnância do dito contratador. E receberá mercê. 

 

 Despacho do Conselho da Fazenda: Informe o conselheiro provedor da 

Casa da Índia. 

Lisboa, 17 de Maio de mil setecentos e quarenta e três. Com três rubricas dos 

ministros do Conselho. 
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 Despacho de Provedor: Respondam os oficiais do Consulado, 

contratadores dele. Lisboa, dezoito de Maio de mil setecentos e quarenta e 

três. Mendonça. 

 

 Informação do contratador: A exposição que a Sua Majestade faz o 

Reverendo Padre Agostinho Marteiro, dizendo que a quis obrigar a pagar 

direitos daqueles géneros declarados na sua petição; que remetia para a Cúria 

de Roma ao Padre Henrique Correia, quando não seja esquecimento, é 

narrativa afectada, porque comigo não falou em semelhante coisa.  

  

     Porém, ao dito Regimento se não deve deferir, pelo prejuízo gravíssimo que 

resulta aos direitos de Sua Majestade, e consequentemente ao contrato em 

que se me não pode, digo deve, por um meio tão pernicioso, para o arrematar 

sem ele antes, na condição dezassete, com que o rematei, se declara que 

nenhuma coisa será isenta nem privilegiada de pagar conss.do, cuja condição 

se me deve fazer boa por ser estipulada em contrato honroso. 

 

 E estando como estão, as religiões, por uso e estilo antiquíssimo 

obrigados a pagar, excepto os padres da Companhia e Capuchos de Santo 

António, por especial graça de Sua Majestade o direito do conssdo, com maior 

razão o devem satisfazer a que remetem para pessoa particular, pois ainda 

quando houvesse registo na forma que os ditos padres desejam, é certo que 

nas matérias de direito prevalecem sempre as mais vigorosas leis por força do 

estilo e observância. 

 

 Além de que esta matéria se acha pendendo, e por determinação no 

Conselho, porque fazendo o mesmo procurador da dita congregação, petição a 

Sua Majestade, e querendo persuadir nela, que, por eclesiásticos estavam 

isentos do dito direito, recorro a esse fim também com petição, a qual se acha 

em poder de Vossa Senhoria para a informar, em ordem à sua resolução. E 

antes dele se não deve deferir a petição do suplicante, nem a outra alguma 

semelhante, por não ser justo, mas desnecessário, se multipliquem registos e 

resoluções sobre a mesma matéria. 

 

 À vista do que espero, se não defira a dita petição, ou que (…) para dela 

se suspenda até resolução de outra. E com Vossa Senhoria assim o informar 
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ao dito senhor para que assim o determine com a sua imutável justiça. Fará 

Vossa Senhoria o que contudo costuma. Lisboa, vinte e sete de Maio de mil 

setecentos e quarenta e três. O contratador do Contrato da Saída do 

Consulado José Ferreira da Veiga. 

 

 Informação dos escrivães do Consulado: A este consulado mandou o 

Padre Agostinho Monteiro um bilhete jurado in verbo sacerdotis, mandar dar a 

Cúria de Roma em um barril, digo um barril com cento e dezasseis paios, trinta 

salsichões e dois presuntos que iam remetidos ao Padre Henrique Correia, 

assistente na mesma cúria, e, suposto que nesta Mesa se acha registado um 

despacho do Conselho, pelo qual se manda dar livre o que for para gasto das 

religiões, na forma do regimento do mesmo Conselho, entra mais na dúvida se 

a remessa que contém o requerimento do suplicante deve entrar na mesma 

isenção que declara o dito regimento. E esta foi  razão que nos assistiu para 

duvidar o despacho que pretendia. 

 

 À vista do que, Vossa Senhoria informará o que lhe parecer justo para a 

decisão deste requerimento. 

Lisboa, vinte e quatro de Maio de mil setecentos e quarenta e três. 

 

(aa) António Fróis de Azevedo 

Manuel Cabral da Fonseca 

 

 Informação do Provedor: Sobre este requerimento do Padre Agostinho 

Monteiro da Congregação do Oratório, mandei ouvir os escrivães do Consulado 

e Contratador dele, os quais deram as suas respostas por escrito, e os 

escrivães duvidaram o despacho por entenderem que, como esta remessa não 

ia para convento, mas sim para particulares se gozariam a isenção que V. 

Majestade ordenou se praticasse na forma do Regimento. 

 

 O contratador duvida com o fundamento de ter requerimento pendente. 

Para que V. Majestade revogue o despacho porque ordena se lhe dê livre de 

direitos o que for para pessoas eclesiásticas, cujo rendimento se acha em meu 

poder para informar. 
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 E o não tenho feito por ter mandado juntar uns documentos que ainda 

me não vieram. 

 Parece-me que enquanto V. Majestade não revogue o seu despacho, 

em que manda observar o disposto no Regimento, que se deve praticar, por 

serem as coisas que se embarcam para pessoas eclesiásticas na forma que se 

declara com o juramento junto, e, sobretudo V. Majestade ordenará o que for 

servido. 

 Lisboa, vinte e sete de Maio de mil setecentos e quarenta e três. 

(a) Diogo de Mendonça Corte Real 

 

 Despacho do Conselho: Haja vista o procurador da Fazenda. Lisboa, 

vinte e sete de Maio de mil setecentos e quarenta e três. 

Com três rubricas 

 

 Resposta do procurador da Fazenda: Fiat iusticia 

Com a sua rubrica 

 

 Despacho do Conselho da Fazenda: o provedor da Casa da Índia 

proceda na forma da sua informação, Lisboa, o primeiro de Junho de mil 

setecentos e quarenta e três. Mendonça. 

 

 E para constar o referido passamos a presente reportando-nos ao dito 

Livro. Lisboa, 14 de Setembro de 1743. 

 

(aa) Diogo de Mendonça Corte Real 

Caetano 

Cordeiro Fialho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 873 

DOCUMENTO Nº 233 

S.d. (post. 1744), S.l. – Refutação da Província de Santo António sobre 

uma Representação feita ao Rei (D. João V) sobre a administração das 

aldeias dos índios pelos Regulares no Estado do Pará e sobre a sua 

liberdade. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

                                                                                                                        

               Senhor 

     Manda Vossa Majestade que se ouçam por escrito a Junta das Missões e 

os Prelados das Religiões que tiverem missões neste Estado do Pará sobre a 

representação que a Vossa Majestade fez Diogo da Conceição, dirigida a se 

criassem igrejas e curas nos governos e estados do Brasil, para cada uma das 

Aldeias dos índios, para lhes administrar os sacramentos, e a que venham para 

cada governo dois missionários de Varatojo, volantes para lhes pregarem o 

Santo Evangelho, estimo pelo que toca à Província de Santo António de 

Portugal recebo  eu a mercê de ser ouvido, direi o que posso alcançar ajudado 

da assistência de vinte anos nesta Cidade de Pará, sem ter notícia de que nele 

ou nas cortes de seu distrito aparecesse o irmão Diogo da Conceição, que 

movido do zelo da salvação das almas se animou a representar a Vossa 

Majestade as espirituais necessidades do próximo, que não viu, e se as viu, 

seria alguém que ainda não chegava conhecimento nesta parte da América, 

aonde me é permitido dizer por escrito. 

    Muito necessitam os índios e portugueses de que neste Estado do Pará haja 

curas, vigários ou coadjutores, e igrejas para lhes administrar os sacramentos, 

mas se quem fez a representação procurasse saber com verdade em que 

partes é necessário criar as igrejas podia informar-se de pessoa sem a mínima 

suspeita, qual é o Ex.mo Bispo deste Bispado, e ele lhe diria o mesmo que o 

seu pastoral cuidado sente, não ter sacerdotes seculares para administrar os 

sacramentos a muitas ovelhas suas portuguesas e índias, que vieram fora da 

cidade pelas fazendas e engenhos e sítios em distância, que as impossibilita 

para virem às freguesias da cidade, ainda quando existe o pretexto da 

confissão anual, e que tem feito o que pode mandando erigir algumas Capelas 

nos distritos dos rios vizinhos à cidade, nomeando alguns sacerdotes seculares 

que há, dos quais estão uns expostos administrar os sacramentos aos índios, 

que por necessidade lhe são embargados sem saberem o idioma dos mesmos 

índios, não sendo poucas as vezes em que os regulares vão a confessar os 
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tais índios que vivem nas fazendas dos portugueses rogados dos senhores 

delas, ou dos sacerdotes que tem a seu cargo espiritual, e se tem havido 

ocasião em que os sacerdotes seculares se dão por mal servidos de que sejam 

confessados os índios que estão a seu cargo pelos regulares, não é porque  

estes os confessam, e me parece que está a dúvida como tenho ouvido, com 

quem há-de ser preferido para receber alguma esmola que dão os portugueses 

pelo trabalho de irem aos rios aonde assistem a confessar os índios. 

     Nem a Providência que até agora se tem dado basta para remediar o 

viverem muitos sem pároco que os doutrine, e morram sem sacramentos nas 

fazendas dos portugueses, porque nos distritos do rio Moju até chegar a 

freguesia do Cametá), do rio Alorra até onde assistem os portugueses com 

índios que os serviam, do rio Guame até passar o sítio da Casa Forte, do rio 

Cacimbo, da ilha do Marajó, e da parte para a vila da Vigia, são muitas as 

fazendas e muito poucos os sacerdotes para acudir com a parte espiritual de 

que necessitam tantas almas que vivem pelos nomeados distritos, e se por 

estes entende o irmão Diogo da Conceição os sertões, é justa a sua 

representação e tão louvável o seu zelo, que tenho para mim hão-de dizer 

todas as pessoas desinteressadas que é muito necessário acudir com vigários, 

curas ou coadjutores, e igrejas, dada a providência que melhor parecer para se 

fundarem igrejas ou capelas em paragens acomodadas, e assinarem-se 

emolumentos para os sacerdotes para administrarem os sacramentos. 

     Entendendo, porém, por sertões partes mais distantes da cidade na forma 

que nesta terra se entende, mostra que nenhum conhecimento tem do Estado 

do Maranhão no que toca a esta cidade do Pará e sertões do seu distrito, 

porque a tê-lo lhe faltaria animo de representar a Vossa Majestade que pelas 

chagas de Jesus Cristo acuda com um vigário, cura ou coadjutor em cada uma 

das Aldeias dos índios que administre os sacramentos aos índios, e aos 

portugueses, e acharia ser verdade clara e sabida que no distrito dos sertões 

do Pará estão fundadas mais de sessenta missões administradas pelos 

missionários de três Províncias da Religião de meu Reverendo Padre São 

Francisco, e das Religiões da Companhia do Carmo, e das Mercês, repartidas 

as tais missões pelo sertão, de sorte que para conservação delas vão as 

missões descer índios de matos em que vivem, tendo trato com os franceses, a 

que sei de certo, por o afirmarem os missionários da minha Província que vão 

aos descendimentos, e ouço dizer que por outras partes com os castelhanos e 
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holandeses, no que se vê que nos sertões do Pará não há a necessidade que 

na representação se lamenta. 

     E quando por algum braço de rio dentro se descubram algumas Aldeias de 

gentios, de que os missionários até ao presente mão tenham notícia, que se as 

houver será muito longe, ainda nas religiões que administram missões neste 

Estado, há religiões que cuidam fazer descimentos para as Aldeias que estão 

fundadas e fazem de novo outras conforme Vossa Majestade lhe manda pelas 

suas reais ordens, situando-as a contento dos índios em paragens que se 

julgam mais acomodadas para a comunicação com utilidade dos portugueses e 

dos mesmos índios, o que se faz recorrendo ao Governador e Capitão-general 

do Estado, para que com ordem sua hajam de fundar-se sem acharem as 

incomodidades que experimentam em viverem entre eles tantas léguas longe 

da cidade, que para chegar aonde já estão fundadas algumas Aldeias gastam 

meses de viagem e não é crível sem impiedade que todos os muitos regulares 

neste Estado trabalham nas missões por convenientes temporais, como parece 

a quem persuadir quem fez a representação. 

     Se ele quisera mostrar que sabe serem muitas e muito diversas as línguas 

que falam os índios desta América  além das que chamam geral, não lhe 

passaria pela imaginação que dois missionários do Varatojo, volantes neste 

governo do Maranhão, podem pregar aos índios os Evangelhos, porque muitos 

tem havido, e há, que com cuidado (?) e edificação do povo se empregam no 

apostólico emprego pregando nas cidades e vilas deste governo aos 

portugueses e mais para pregar aos índios, primeiro gastam tempo que se 

conta por em primeiro aprenderem a língua em que lhes hão-de falar, e que 

podem fazer missionários do Varatojo volantes sendo a capacidade dos índios 

tão curta que necessita de missionários existentes que actualmente lhe estejam 

ensinando os mistérios de nossa santa fé, de que se deixam esquecer tanto, 

que lhes falta com frequência, como a experiência mostra, mostrando também 

que sermões de missão da sorte que se faz na Europa e na América aos 

portugueses, não se tira fruto algum contra índios, e as religiões que 

administram missões neste Estado enviam a eles, religiosos (...) e também 

noviços para que, educados primeiro nos Conventos, vão aprendendo a língua 

dos índios, o que com mais facilidade se consegue em pessoas que não são 

crescidas na idade, e para que melhor se cumpra com a obrigação que temos 

de servir a Deus, e a Vossa Majestade, nos ministérios para que somos 

mandados, e muito havia eu de estimar virem a este Estado missionários do 
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Varatojo para serem boas testemunhas do que experimentam os que nele 

assistem nas necessidades deles, para o que a quem fez a representação 

parecem necessário nenhuma descubra. 

     Pague-lhe Deus a boa intenção com que diz: que as religiões ficarão livres 

de muitas inquietações com os moradores e governantes, que são de grande 

prejuízo ao serviço de Deus e de Vossa Majestade (...), se me não engano aqui 

se encaminham todo o zelo da representação e com menos trabalho podia 

pedir claramente a Vossa Majestade que tire a administração das missões às 

religiões, e que ponha nas Aldeias clérigos seculares, o que já há muito tempo 

se pretende, e agora interpondo as chagas de Jesus Cristo por este espiritual 

modo descoberto em Lisboa se representa; porque se a necessidade que se 

pondera é dos índios e portugueses que vivem pelos sertões, aonde não há 

quem lhes dê amparo (?) espiritual, e as inquietações das religiões com os 

moradores e governadores, são por causa dos índios que estão nas missões 

aldeadas, com igrejas e missionários que lhes administram os sacramentos, 

como podem as religiões ficar livres das inquietações, não se lhes tirando a 

administração das missões que com tanto trabalho fundaram e estão 

conservando, não havendo inquietação alguma, por causa dos gentios que lá 

vivem pelas suas terras, aonde não chega a prática dos missionários para se 

descerem se é que sabe de alguns destes que pede a Vossa Majestade que 

acuda com párocos e igrejas que no espiritual governem os Ex.mos Bispos, eu 

me não atrevera a proferir, que parece se encaminha a representação a que se 

tire a administração das missões aos regulares, se ela não olhasse para 

inquietações, que diz: são de grande prejuízo para o serviço de Deus e de Sua 

Majestade o que eu posso dizer já o ouvi há muito a religiosos da minha 

Província e de outras Religiões. 

    Grande mercê fará Vossa Majestade aos religiosos da minha Província de 

Santo António de Portugal em os livrar as inquietações que na verdade são 

muitas na administração das missões, mandando que nos recolhamos a este 

só Convento que temos neste Estado, donde como missionários do Varatojo 

nos podemos empregar na pregação do Santo Evangelho aos portugueses e 

aos índios, por haver entre nós muitos que sabem o idioma em que lhes devem 

pregar, e os hão-de confessar, ir a descimentos, e em tudo o mais que 

conforme o nosso Estado podemos fazer em serviço de Deus e de Vossa 

Majestade como seus fiéis vassalos. Espero (?) do Padre Provincial e 

Definitório da minha Província de Santo António de Portugal, a quem sou 



 877 

subordinado, e não posso deliberar-me nas coisas de maior suposição, como é 

esta, sem que me mande dizer o que hei-de fazer, me viesse a certeza de que 

Vossa Majestade fora servido tirar-nos a administração das missões, que por 

suas reais ordens estão a nosso cargo, e que ao mesmo Padre Provincial e 

Definitório mandara declarar sua real vontade, para que a dita minha Província 

que as aceitou na forma em que até agora as está administrando por falta de 

párocos, as entregasse a quem Vossa Majestade houvera por bem mandar 

entregar. Eu, e os religiosos que nelas assistem, o havíamos de estimar pois 

que por vassalos de Vossa Majestade e súbditos do Padre Provincial da 

Província de Santo António não podemos livrar-nos de outra sorte, de que 

experimentamos, causado por aqueles que dão a entender que a procuram 

mais a saúde corporal do que a espiritual, os corpos do que as almas dos 

índios, para cuja conservação nas Aldeias de Vossa Majestade se está 

continuadamente descendo parte do mato, uns gentios, e outros que fogem 

das mesmas Aldeias pela inclinação que têm de viver aonde nasceram e foram 

criados, seguindo os filhos ainda que nascidos nas Aldeias, a inclinação dos 

pais, e tenho para mim que diz a verdade quem disser que neste Pará estão as 

missões como no seu princípio, porque para a sua conservação é necessário 

que frequentemente se desçam índios e que se não descerem em breve tempo 

se acabarão, o que é para atender e pensando se convém ao serviço de Deus 

e de Vossa Majestade mudar-se o estado das coisas na administração das 

regular, se entendesse o mesmo que agora entendo. 

     Não posso perceber o que ultimamente se lê na cópia da representação, 

que a salvação dos índios é o único objecto de quem a fez, e diz –  que isto se 

pode fazer com a mesma despesa que Vossa Majestade faz de presente com 

missionários que não pagam direitos de criação, açúcar e  mais ofícios que 

fabricam com grande prejuízo das Repúblicas, e comparação de doutos, e 

desinteressados e dos de religião que não tenham missionários nesta América. 

ah, Senhor, a que estado chegaram as religiões que tem missionários na 

América, no conceito que deles faz um homem que tão espiritual se quer 

mostrar no que a Vossa Majestade representou! Já na América não há 

religiosos, nem poucos nem muitos, nem em Portugal, sendo dos que tem 

missionários na América, que possam informar a Vossa Majestade com a 

lealdade de fiéis vassalos sobre as missões e estado delas, e a paciência e 

necessidade para sofrer tal arbítrio posto na presença de Vossa Majestade em 

pessoa que conclui a sua representação. E por este modo em breve esta 
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grande vinha do Senhor terá grandes aumentos, e as rendas de Vossa 

Majestade e sobretudo a maior glória do Nosso Altíssimo e Amorosíssimo 

Deus, a quem seja dado todo o louvor, e honra, Amen. Deus lhe perdoe, e 

conserve a vida e saúde a Vossa Majestade, para que os seus vassalos, quais 

são também os religiosos, tenham a sua real protecção, como até ao presente 

nos tem valido, sendo por diferentes modos há muitos anos pretendido, que as 

Religiões nesta América seja tirada a administração das missões, ou que se as 

administrarem, não seja de sorte que Vossa Majestade houve por bem de lhas 

entregar para administrarem os sacramentos aos índios, por falta de párocos, o 

que não sentiriam os religiosos se não fosse impondo-lhes, o que serve de 

descrédito ao estado religioso. 

     Nenhuma pessoa pode dizer com verdade que missionário algum das 

missões deste Estado fabrica açúcar, e se onde lavra, como há-de pagar deles 

direitos, e no que respeita a cacau, e mais ofícios que se extraem do sertão, 

olhará sem razão para o prejuízo da República quem o julgou grande para 

assim o representar a Vossa Majestade, e acharia que nenhum dos 

missionários da minha Província de Santo António manda canoa a extraír 

géneros, e que só o Presidente das Missões, que tem a seu cargo o provê-las 

do que é necessário, que não pode vir tudo do Reino comprado com o dinheiro 

da esmola, que Vossa Majestade é servido dar para cada um dos missionários, 

manda extraír alguns géneros com o número dos índios que pode chegar para 

equipação de uma canoa, tirados daqueles que Vossa Majestade faz mercê 

conceder para serviço dos ditos missionários, sendo oito as missões que 

administra a minha Província, e no presente tempo mais uma que está 

principiada, os quais géneros se empregam para ornamento das igrejas, 

sustento dos missionários, pagamento dos aldeanos (sic) que os servem, 

acudir-lhes nas suas enfermidades, e também quando a nossa pobreza 

permite, concorre o dito Presidente com o que pode para os missionários irem 

fazer descimentos, porque nem sempre da Tesouraria dos Resgates se dá o 

necessário a tempo de entrar nos sertões, por o não haver, e ao depois é, que 

o Governador e Capitão General manda dar o que lhe parece justo para 

vestido, e sustento dos índios novamente descidos, enquanto o não podem 

ganhar, e tem suas lavouras. E quando se julga necessário para o provimento 

da comunidade do Convento, se manda uma canoa equipada com índios da 

Doutrina, que Vossa Majestade concede para servir o dito Convento, a buscar 

drogas ao sertão, tudo com licença do governador e Capitão General, havendo 
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provisão especial de Vossa Majestade para não pagar direitos alguns de cem 

arrobas de quaisquer géneros que se tirarem do sertão, embarcando-se para o 

Reino, e não se embarcando, ainda que sejam comutados nesta terra em 

quaisquer empregos, concede Vossa Majestade que de suas reais rendas se 

paguem os direitos das ditas cem arrobas à dita minha Província, ao que não 

tem faltado os contratadores, e quando este convento e missões tem mais 

algumas arrobas além das cem, que Vossa Majestade concede livres de 

direitos, ou vinda, do sertão, ou saídas por esmola, são pagos os direitos como 

pagam os seculares, e à vista desta verdade  não sei com que fundamento se 

diz na representação que a República tem grande prejuízo em razão de direitos  

não pagos, ou por se tirarem do sertão muitos géneros com maior número de 

índios das Aldeias, que administra a minha Província, de que sâo concedidos 

para serviço dos missionários compreendidos os da dita minha Província na 

generalidade com que fala. 

     Aos Missionários da Província da Conceição faz Vossa Majestade a mesma 

mercê de lhes dar cem arrobas de quaisquer géneros que extraírem do sertão, 

livres de direitos, em razão de serem duzentas arrobas, as que foi servido 

conceder, livres à mesma Província de Santo António, e como desta se dividiu 

a da Conceição, ficou a dita minha Província com a mercê de cem arrobas 

livres, e a da Conceição com outras cem. Das outras religiões que administram 

missões neste Estado, sei que sendo representado a Vossa Majestade por 

parte do Procurador Geral da Companhia de Jesus que no Capítulo do 

Regimento cinquenta e três dos Governadores do Estado, em que se ordenava 

que a religião que houvesse de ter missões neste Estado não pudesse lavrar 

com índios canaviais, tabacos, nem engenhos. O Governador Capitão General 

Alexandre de Sousa Freire queria que o dito Capítulo se entendesse 

absolutamente, e que com nenhuns índios pudesse ter a dita Religião as suas 

lavouras, e como só a Vossa Majestade pertencia declarar as suas leis, lhe 

pedia que fosse servido mandar que os índios que por suas reais ordens são 

dados para serviço das missões podem ser empregados em quaisquer serviços 

que aos missionários lhes pareçam, e quando se oferecesse alguma razão em 

contrário, se desse conta sem suspensão da dita ordem, que foi expedida aos 

trinta do mês de Março do ano de mil setecentos e trinta, avisando o dito 

Governador e Capitão General para que assim a tivesse entendido. 

     Manda cada um dos missionários das Religiões que administram missões 

neste Estado sua canoa ao sertão com licença do Governador e Capitão 
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General, a colher todas as drogas, mas é constante que das tais drogas 

compram o que lhes é necessário para a conservação da missão que 

administram, tanto para o culto divino, como para a sua sustentação, 

pagamentos dos índios que os servem, e descimentos que faz, como também 

para os Colégios e Conventos das religiões que tem missionários que mandam 

canoas ao sertão, não se utilizam dos géneros que os ditos missionários 

extraem, da sorte que a representação parece que entende: Para o bom 

governo tem as religiões determinado que o que pertence às missões não se 

misture com o que é dos conventos, nos quais necessariamente hão-de assistir 

as religiões que são necessárias para a observância da vida regular, e para 

que haja quem supra a falta dos missionários que por morte ou outra qualquer 

causa pode haver, e não é bem, conforme me parece, que se confundam as 

comunidades dos conventos com as missões para amontuar prejuízos à 

República, porque com fazer distinção entre os Conventos e Colégios que 

podem ter fazendas para seus patrimónios, e o que passa nas missões aonde 

assistem só um ou dois missionários em cada uma, melhor se conheceria o fim 

da representação e para olhar pelo que é do Real serviço de Vossa Majestade 

tem este Estado, Governador e Capitão General ouvidores, e Provedorias da 

Fazenda, dos quais não é presumir que faltem ao que devem, quando lhes 

parecer que as religiões, ou nos súbditos ou nos prelados, não se conformam 

com o seu Estado e ordens reais de Vossa Majestade que será informado do 

cuidado que eles têm em cumprir suas obrigações nesta parte. 

     Há muitos anos que tenho ouvido a pessoas tementes a Deus que é bom 

meio para se reduzirem os índios à nossa santa fé dar-se-lhes plena liberdade, 

o que pode dar-se-lhe com utilidade das reais rendas e República, mas é muito 

para atender que o Estado não pode conservar-se sem o serviço dos índios, 

que não são capazes de se governarem por si sós, como os Brancos, e em se 

assinar modo como serem todos livres. Pois é muito arriscado para a 

consciência já hoje admitir escravidões de índios,  e servirem-se com eles os 

portugueses, em tudo o que necessitam, tem sido várias os pareceres. O 

Prelado da minha Província neste Estado no ano de mil setecentos e quarenta 

já sobre este particular da liberdade dos índios disse o que entendia, sendo 

Vossa Majestade servido de o mandar ouvir por escrito, como deputado da 

Junta das Missões. E se as cartas do Padre Vieira falavam na falta de 

missionários para os Índios dos sertões do Pará, esta já hoje não é como 

naquele tempo para que, vistas as ditas cartas, possam servir de confirmação 
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ao que pretende persuadir na representação quem a fez, e para que melhor se 

veja o estado das ditas missões conhecido por quem tem razão para o saber e 

falar desinteressadamente, pode servir a informação que o Governador e 

Capitão General João de Abreu Castelo Branco deu a Vossa Majestade pela 

Mesa da Consciência e Ordens no ano de mil setecentos e quarenta e quatro 

sobre a matéria de os regulares administrarem as missões neste Estado. Isto o 

que eu posso dizer, e Vossa Majestade mandará o que for servido. 

 

 

DOCUMENTO Nº 234 

1744, 1 de Junho, Lisboa – Carta de D. João V para o Governador do Estado do 

Maranhão sobre um caso de índios descidos pelos jesuítas. 

Biblioteca Virtual Arthur Cezar Reis, cópia de mss. avulsos. 

 

Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves  d‟ Aquem e 

d‟Alem Mar em África  Senhor de Guiné. Faço saber a vós Governador e 

Capitão General do Estado do Maranhão que por parte do Padre Caetano 

Ferreira da Companhia de Jesus Vice Provincial da Vice Provincia do 

Maranhão e Pará se me representou que com licença que concedestes se 

tinha descido no ano de mil setecentos, e quarenta e trs de uns matos mui 

remotos por meio de um missionario da mesma companhia sem gasto de 

minha fazenda uns Indios forros da nação Variquena, que entre grandes e 

pequenos fazem o número de sessenta almas para serviço e rendimento 

estavel de Missões Apostolicas por varios lugares necessitados delas e para 

fundação e estabelecimento de uma casa em que se hajam de dar os 

exercicios espirituaes, a qualquer pessoa, que se quiser aproveitar deles, mas 

como no discursso dos tempos poderá darsse cazo em que os ditos Indios 

pelos meus Ministros se queriam, divertir em outros serviços como os Indios 

das Aldeas com o pretexto, ou motivo de que depois de eles chegarem ao sítio 

que lhes estava preparado perto da Cidade do Pará fora logo necessario algum 

Socorro da Fazenda Real dos meus resgates para cubrir a desnudez da dita 

gente e provê-la de algum sustento e de alguma ferramenta só naquele 

principio e por hua unica vez, portanto, me pedia em atenção as sobreditas 

duas obras pias, que se esperava haverem de ser mui úteis ao bem espiritual 

desses povos fosse servido declarar por especial alvara aos ditos Indios e aos 

maes que pello tempo adiante a elles se agregarem por unicamente deputados, 
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e ditos em virtude da minha real autoridade ao serviço das ditas duas Sagradas 

funções das Missões Apostolicas e dos exercicios de Santo Ignacio proibindo 

aos Governadores e a todos os meus vassalos nesse Estado poderem usar da 

dita gente em outros quaisquer serviços, e isto sem embargo do refferido gasto 

da fazenda dos resgates. Me pareceu ordenarvos que prepondo este 

requerimento na Junta das Missões, respondendo por escrito os deputados 

dela informeis com vosso parecer. El Rei Nosso Senhor mandou por 

Alexexandre de Gusmão e Tomé Joaquim da Costa Corte Real, conselheiros 

do seu Conselho Ultramaino  que se passou por duas vias Pedro José Correa a 

fez em Lisboa,  ao primeiro de Julho de mil, setecentos e quarenta e quatro. O 

Conselheiro Tomé Joaquim da Costa Corte Real afez escrever. 

       (aa) André de Gusmão – Thomé Joachim da Costa Corte Real Por despº 

do Conselho Ultramarino ao  primeiro de Julho de 1744. 

 

 

DOCUMENTO Nº 235 

1744, Lisboa, Convento de Santo António de Lisboa – Livro dos 

Inventários do Convento de Santo António de Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Livro 1. 

 

Livro dos Inventários 

Sacristia 

Custódias, vasos de prata, relicários, cruzes, cálices, lâmpadas, galetas, 

coroas, resplendores, mantos, bandas, imagens, porta-pazes, cofres, santo 

sudário, pálios, esquifes, panos, missais, caixas … etc. 

(…) Dois relicários em prata dourados, um que tem o Santo Lenho, cujo breve 

está no arquivo do Convento, e outro com duas relíquias de Santo António: um 

dente, e um bocado de osso de um dedo do mesmo Santo, cuja se guarda em 

uma caixa com seus fechos de prata em uma bolsa de damasco na cela do 

irmão guardião (…). 

Três Meninos Jesus, dois com peanhas e um de marfim para o berço de talha 

dourada com seu colchão e almofada de Primavera. 

 Três relicários de “Agnus Dei”: dois de pau preto e um de ébano bronzeados. 

(…) Uma caixa da Índia, em que se guardam as coisas pertencentes à Igreja. 

(…) Dois painéis da Paixão. 

Altar da Sacristia: 
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Vestimentas  

Frontais 

Cortinas 

Bolsas e véus 

Pálios e fitas 

Ramalhetes 

Roupa de Linho 

Roupa branca 

Várias Alfaias 

Capítulo; Coro; Enfermaria(s) 

Roupa de Linho branca (seis cobertores do Maranhão) 

Barbearia; Santo Cristo da Portaria; Refeitório; Rouparia; Despensa 

Obras que se fizeram  (Pavimentos de Cera); Dívidas (…). 

12 de Dezembro de 1742 

Frei Luís da Purificação, Guardião 

Frei João de São Diogo, Padre da Província 

Frei Manuel do Sacramento, Padre da Província 

Novo inventário em 19 de Abril de 1744 

Frei Manuel do Sacramento, Guardião 

Frei João de S. Diogo e Frei Francisco da Cruz, padres da Província 

 
 

DOCUMENTO Nº 236 

[S.d., s.n.] (fim do reinado de D. João V) 145 – Informação sobre a Imagem 

do Senhor da Pedra junto a Óbidos, templo construído, devoção e 

romaria. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 6. 

 

                                            
145

 O documento é anterior a 1750, data da morte de D. João V, e posterior a 1740,  data em 

que as obras do Santuário do Senhor da Pedra em Óbidos se iniciaram, sob traça do 

Arquitecto e Engenheiro-mor Rodrigo Franco. A referida imagem de pedra, que já era alvo de 

grande devoção popular antes da construção do templo barroco, encontrava-se abrigada num 

alpendre, na estrada para as Caldas da Rainha, e passou a integrar, com a inauguração da 

igreja em 1747, a maquineta exposta no altar-mor. Cfr. a este respeito a crónica setecentista de 

Frei Dionísio Matoso, citada por D. José Dantas Barbosa, Breve notícia prévia da antiguidade 

da Imagem do Senhor Jesus da Pedra, princípio da romagem, sua admirável continuação, 

incessante devoção dos fiéis de todo o Reino, e colocação da primeira pedra, e a monografia 

de Sérgio GORJÃO, Santuário do Senhor Jesus da Pedra, Lisboa, Edições Colibri, 1998). 
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     Temos junto da Vila de Óbidos um sítio, que também é como a Merciana, 

terra das Rainhas de Portugal aonde manifestou Deus especial o seu concurso 

na imagem de Nosso Senhor da Pedra obrando maravilhas sem contradição 

prodigiosa com séquito universal de todo o Reino e fora dele, sendo aquela 

pequena povoação em que hoje está uma continuada romagem que tem 

avultado tanto nas ofertas, como testemunha um sumptuoso templo feito ao 

moderno e por boa arquitectura, e os ornamentos que já tem. E os devotos, 

com mão larga, dispuseram para o culto da sagrada imagem, sendo o maior e 

o primeiro o Ex.mo E Rmº. Senhor Cardeal Patriarca que dizendo-lhe missa no 

seu altar, o mandou paramentar com toda a grandeza, asseio e bom gosto na 

eleição, deixando tudo por oferta ao Senhor: galhetas de prata, cálices, 

castiçais e damasco, rendas e tudo o mais que constitui perfeição no que 

dispõe a Igreja para o culto divino, tendo dado com continuação ânua para a 

obra, enquanto se não faz a trasladação de Santo Cristo, que importará em 

grosso o dinheiro, sendo a consignação de 600000 Rs, e por tal modo crescem 

as esmolas, que principiou da sua chave o melhor de 40000 cruzados. 

     Sua Majestade o Senhor Rei D. João V, a quem Deus prospere, também 

devoto e generoso dobrou na sua ermida os joelhos ao seu culto, e lhe deixou 

de esmolas 10 mil cruzados por uma vez somente com a Rainha Nossa 

Senhora, o Príncipe e os senhores infantes, que por vezes foram à mesma 

devoção, e ao mesmo fim pedindo ao senhor as melhoras de Sua Majestade, e 

sem dúvida se acredita a fé e a devoção miraculosamente, visto o que não 

pode dizer-me, chegando todos a experimentá-lo, porque, vendo na imagem 

em realidade, acha-se uma coluna de pedra(draria?), e um corpo em talha com 

grosseira ideia com separação das partes, porque a cabeça está na pedra 

desunida dos ombros, feitas as feições sem nenhuns polícias (?) com artifício 

tosco, que parece, que nem conciliará devoção, nem ainda o mesmo culto, o 

que tudo desmentem as copiosas e grandes esmolas, os milagres que o 

Senhor tem feito naquela imagem tão justificados como nas muletas de 

inumeráveis aleijados, nas mortalhas dos agonizantes, e o que mais é, caixões 

para depositar defuntos, a quem para a crença lhe não pôr nenhum efeite e se 

julgou ressuscitado um morto, e os parentes levando o golpe da pena sem lhes 

servir de consolação, o que costuma dar de si a compaixão em semelhantes 

casos. 
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DOCUMENTO Nº 237 

1746, Abril, 22, Lisboa – Traslado de Carta de D. João V ao Governador e 

ao Capitão-Geral do Estado do Maranhão e Grão-Pará para que se 

ouvissem a Junta das Missões e os prelados das ordens religiosas a 

respeito da administração das Aldeias dos índios do Pará. Inclui cópia de 

uma carta do Governador João de Abreu Castelo Branco, através da Mesa 

da Consciência e Ordens, em 28 de Março de 1745, sobre se os Regulares 

deviam administrar as missões de índios no Estado do Pará.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província. 

 

     Dom João, por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, de aquém e 

de além-mar, em África, senhor da Guiné, etc, faço saber a vós, Governador e 

Capitão-geral do Estado do Maranhão, que indagar a representação que me 

fez Diogo da Conceição, no papel de que com esta se vos remete cópia sobre 

as igrejas e obras que se devem criar nos governos do Estado do Brasil para 

cada uma das Aldeias dos Índios, para lhes administrar os sacramentos, indo 

para este governo dois missionários do Varatojo volantes para lhes pregarem o 

Santo Evangelho, lhe pareceu ordenar-vos informeis em vosso parecer sobre a 

representação do Padre Diogo da Conceição, ouvindo por escrito assim a 

Junta das Missões desse Estado como também os prelados das Religiões que 

tiveram missões nele.  

     El Rei nosso senhor o mandou por Tomé Joaquim da Costa Corte Real, e 

pelo Desembargador António Freire de Andrade Henriques, conselheiros de 

seu Conselho Ultramarino. E se passou por duas vias, e Luís Manuel a fez em 

Lisboa a vinte e quatro de Maio de mil setecentos e quarenta e seis. O 

secretário Manuel Caetano Lopes de Lavre a fez escrever e o (secretário ?) 

Rafael Pires Pardinho. 

(aa) Rafael Pires Pardinho. António Freire de Andrade.  

(nota) Por despacho do Conselho Ultramarino de 22 de Abril de 1746. 

Cópia 

     Vossa Majestade, que Deus guarde, foi servido mandar como tão pio e 

católico há trinta anos inovar dezoito freguesias, as quais não chegando a 

todos os seus sertões, por cuja causa estão padecendo os vassalos de Vossa 

Majestade, não só os desse governo mas também dos mais sertões em que há 

freguesias distantes mais de cem léguas umas mais que outras, ao que Vossa 

Majestade como tão pio pelas chagas de Jesus Cristo ajuda com um vigário, 
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cura ou coadjutor em cada uma das Aldeias dos Índios que lhe administre os 

sacramentos aos Índios e aos portugueses, e de onde for grande a distância 

que passe de dez léguas, erigir até três igrejas em cada uma, governo com 

vigário-geral, cura ou coadjutor, para assim todos ficarem remediados com 

bastante o pasto espiritual, governando os índios no espiritual pelos reverendos 

Padres e no temporal pelos Governadores e mais ministros, como os mais 

vassalos de Vossa Majestade que já não faltam pelos sertões para lhes 

fazerem justiça, porque só assim se acabarão de reduzir os gentios, e todos 

viverão em muita paz, dando aos índios plena liberdade, que é o melhor meio 

para se reduzir à nossa Santa Fé, em que Vossa Majestade terá muitos 

súbditos e as Repúblicas.  

     E havendo em este Governo da Baía, Rio, Pernambuco e Maranhão dois 

missionários do Varatojo volantes, que lhes pregarão o Santo Evangelho, 

doutriná-los, os moradores que hoje são muitos para os sertões, como fazem 

os seus escravos, pelo interesse de os servirem enquanto lhes ensinarem, e 

onde houver cómodos para isso, aldeá-los nas terras de onde forem tirados a 

seu contento, para assim melhor se reduzirem, e para se não despovoarem as 

terras que não faltará quem as queira com a fama das minas, e as religiões 

ficarão livres de muitas inquietações, com moradores e governadores que são 

de grande prejuízo ao serviço de Deus e de Vossa Majestade. 

     Isto se pode fazer com a mesma despesa que Vossa Majestade faz de 

presente com missionários que não pagam direitos de cacau, açúcar e mais 

ofícios que fabricam com grande prejuízo das Repúblicas e com parecer de 

doutos e desinteressados e dos da Religião, que não tenha negócios nesta 

América, e vistas as cartas sobre esta matéria do douto Padre Vieira, Vossa 

Majestade mandará o que for servido, e por este modo em breve com grande 

louvor do Senhor, e terá grandes aumentos das rendas de Vossa Majestade, e 

sobretudo a maior glória do nome Altíssimo e amorosíssimo, Deus a quem seja 

dado todo o louvor e honra, amén.  

     Lisboa, a vinte e oito de Março de 1745. 

     (assinatura do original) O mais humilde e leal vassalo de Vossa Majestade 

Frei Diogo da Conceição. 

(assinatura do traslado) (a) António Freire de Andrade 

 
DOCUMENTO Nº 238 
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S.d. [cerca de 1747], S.l. [Pará] – Relatório dos descimentos de índios que 

desde o ano de 1743 até ao ano de 1747 fizeram os missionários da 

Província de Santo António para as aldeias sob sua administração no 

Estado do Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 771 

                                                                                                                        

No ano de 1743 

 O irmão Frei António do Desterro Confessor e o irmão Frei Tomé do 

Nascimento Sacerdote foram ao rio do Parú de onde desceram dezanove 

almas de gentio da nação de Acarajú para a Aldeia de Santa 

Ana………………………………………………............................................…….19 

No mesmo ano 

O irmão Frei José de Santa Teresa Pregador mandou os índios aldeãos da 

Aldeia do Menino Jesus ao Rio Araguã de onde desceram cento e vinte e seis 

almas das nações Pariquina, Tucanos e Concani para a dita Aldeia e para a de 

S José. Do Igarapé Grande ............................................................................126 

No ano de 1744 

O irmão Frei João de Jesus e o irmão Frei António do Desterro Confessores 

foram ao Rio Majoari donde desceram  [  ]  almas da nação Gonçani e de um 

braço do  [  ]  Nação Oariquina e oito da Na [   ] e para a de S. José de Igarapé 

Grande…….............................................................................................………88 

[  ] Negro de onde desceu quarenta [  ] para a Aldeia de Nossa Senhora da 

Grã [  ]................................................................................................................44 

[ No ano de 17 ]45 

[   ] do Desterro  confessores foram pelo Rio [    ] Paxipurú donde desceram 

cento e se[  ] do Igarapé Grande…………….................................................. 170 

[ No ano de 1]746 

[     ] Irmão Frei Tomé do Nascimento foram ao [   ] e seis almas da Nação 

Purus, e na mes[   ] para as Aldeias de Jesus de S. José………….....…….… 82 

No mesmo ] ano 

[   ] desceu das ilhas dos Aruãs vinte e cinco [    ]…………………............. 25 

554 

No ano de 1747 

O Irmão Frei Tomé do Nascimento desceu da Nação Mamaianã doze almas 

para a Aldeia de Santa Ana……………...........................…………………….… 12 

                                            
1
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No mesmo ano 

O Irmão Frei João de Jesus e o Irmão Frei António do Desterro, 

Confessores foram ás ilhas dos Aruãs de onde desceram trinta e seis almas 

Nação Mamaianã e nove da Nação Aruã para a Aldeia de São 

José…………………… 45 

No mesmo ano  

O Irmão Frei Tomás de Santa Ana e Irmão António de Santo Agostinho, 

Sacerdote, principiaram uma missão com o título de S. Joaquim em uma ilha 

dos Aruãs com índios praticados pelo principal Domingos, e tem ao presente 

cento e trinta almas………….........................................................................130                                                                                                                                           

[Total]………………………………………………………………………………..741 

Estes os religiosos que se empregaram nos descimentos de índios e almas 

que desceram para as missões que administra a Província de Santo António no 

Estado do Pará pelos anos acima ditos. 

 

 

DOCUMENTO Nº 239 

1748, Junho, 22, Lisboa – Traslado em pública forma de um Alvará de 

privilégios de 10 de Julho de 1467, concedido aos frades de São 

Francisco por D. Afonso V. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

 

     Saibam os que este instrumento de transsunto (sic) dado por autoridade de 

justiça virem como aos vinte e dois dias do mês de Dezembro da era do 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil quatrocentos e sessenta e 

nove, perante Rui Lobo, fidalgo da casa de El-Rei e corregedor por ele nesta 

cidade de Lisboa, apareceu Frei João, vigário do Mosteiro de Santo António, 

que está acima da Castanheira, e apresentou ao dito corregedor um 

instrumento escrito em pergaminho do qual o teor é este que se segue: 

     Saibam quantos este instrumento dado em pública forma por mandado e 

autoridade da justiça virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 

Cristo de mil quatrocentos sessenta e cinco anos, aos sete dias do mês de 

Novembro, em a mui nobre e sempre leal cidade de Lisboa, em as casas de 

morada de Afonso de Almada Escudeiro, cidadão e juiz ordinário dos feitos 

cíveis em a sobredita, em presença de mim, tabelião, e testemunhas ao diante 

escritas, apareceu Frei Vicente da Arruda, guardião do Mosteiro de Santa 



 889 

Maria de Jesus, edificado no vale de Enxobregas desta mesma, e apresentou 

ao dito juíz em pública forma escrito em pergaminho que parecia ser feito e 

assinado por Diogo de Figueiredo, escrivão da Câmara de El-Rei nosso 

senhor, do qual o teor tal é como se segue: 

     Saibam quantos este instrumento de transsunto em pública forma por 

autoridade de justiça virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 

Cristo de mil quatrocentos e cinquenta e sete, aos onze dias do mês de Abril, 

em a nobre e leal vila de Santarém, perante Gonçalo Galvão Escudeiro, criado 

de El-Rei e juíz ordinário na dita vila, apareceu Frei Álvaro de Almada, guardião 

do Mosteiro de São Francisco da dita vila, e apresentou-se-lhes ser uma carta 

de El-Rei Nosso Senhor e selada do seu selo pendente e assinada por sua 

mão, segundo por ela parecia, da qual o teor de verbo adverbo tal é: 

     Dom Afonso, por graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve, senhor de 

Ceuta, a quantos esta carta virem fazemos saber que nós, que querendo fazer 

graça e mercê por esmola aos freires de São Francisco de nossos Reinos, 

havemos por bem e tomamo-los em nossa guarda e em comenda sobre nossa 

defenção, e mandamos que nenhum não seja tão ousado de qualquer estado e 

condição que seja, digo, e condição que lhes faça mal do pro (?) nerm outra 

sem razão e desaguizado, nem lhe tome nenhuma causa do seu contra suas 

vontades, e queremos que sejam escusados de pagar fintas, talhas, tributos, 

nem outros nem outros alguns encargos, que por nós e por os concelhos sejam 

lançados, nem paguem sisas, dízimos, portagens, ou extremagens (sic) de 

pão, vinho, carnes, pescados, e de quaisquer outras cousas que comprarem 

para seus mantimentos, e de seus mosteiros, casas deles assim como de 

pedra, cal, areia, madeira, pregadura, tabuado e quaisquer outras coisas que 

para elles sejam necessárias, nem de bestas, como seus aparelhos, e ser para 

servidão comprarem posto que a tornem a vender depois que as mister não 

houverem, e de passa, castanha, cera que lhe seja dada por esmola, e de 

quaisquer outras coisas que lhe sejam dadas ou deixadas, que eles possuír 

não possam, de quaisquer jóias, e ornamentos que também comprarem, ou 

houverem para os serviços divinos, assim como vestimentas, capas, livros, 

frontais, e quaisquer outras coisas que para ele pertencerem. E porém 

mandamos a todos nossos corregedores, juízes, e justiças, contadores, 

almoxarifes, rendeiros, e recebedores, e outros quaisquer que este houverem 

de ver, a que esta nossa carta ou o traslado dela em pública forma feita por 

autoridade de justiça for mostrada, que lhes cumpram e guardem e façam 
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cumprir e guardar tudo em ela conteúdo pela guiza que dito é, e não vão contra 

nem em maneira que seja, e indo alguns contra ella mandamos a qualquer 

tabelião o que for mostrada que os emprazem que a trinta dias seguintes 

pareçam em nossa corte por pessoa a dar razão porque não cumprem nosso 

mandado, e de como forem emprazados e do dia do parecer assim nele farão 

saber por escrituras públicas para procurarmos a ele como nossa vontade for. 

    Dada em a vila de Santarém a dez dias de Julho. Álvaro Lopes a fez, ano de 

Nosso Senhor Jesus Cristo de mil quatrocentos e sessenta e sete. 

     E apresentada assim a dita carta como dito é, o dito guardião pediu ao dito 

juíz que lhe mandasse dar o traslado em pública forma para o enviar aos freires 

e convento do Mosteiro de São Francisco de Lisboa para gozarem do dito 

privilégio e lho cumpram e guardem todas coisas em ele conteúdas, e o dito 

juíz, visto seu requerimento, e visto como a dita carta era sem vício, e sem 

rasura alguma, mandou e entrepôs sua autoridade judicial, a mim, geral 

notário, que lhe desse o traslado dela em pública forma, a qual mandou que 

valha e faça tanta fé como o próprio original ser presente, e eu, dito geral 

notário lho dei em sua autoridade, testemunhas a ele presentes, mestre Álvaro, 

físico, e Gil Pires, escudeiro, criado de Dom Luís, Arcebispo que foi de Lisboa, 

Jorge Vaz, escudeiro, criado do senhor Rui de Melo, Almirante, todos 

moradores cem a dita vila, e outros, e eu, Diogo de Figueiredo,  escrivão da 

Câmara de El-Rei nosso senhor, que por sua autoridade real geral notário em 

seus reinos e senhorios, que este instrumento a meu fiel escrivão fiz escrever, 

e por mim consertei e assinei de meu sinal costumado que tgal é. 

     E apresentado assim o dito instrumento como dito é, logo pelo dito Frei 

Vicente, apresentador dele, foi dito que, porquanto se o dito mosteiro de Santa 

Maria de Jesus e Convento dele entendiam de ajudar do dito efeito, por bem da 

dita carta de privilégio em ela conteúda daquele dito Convento gozavam, que 

porém pedia ao dito juíz que lhe mandasse dar um instrumento com o teor do 

dito instrumento por ele apresentado em pública forma para guarda e ajudoiro 

(sic) e conservação  do dito mosteiro, e o dito juíz, visto tudo e o dizer e o pedir 

do dito Frei Vicente, e visto outrossim por ele o dito instrumento, intrepôs logo a 

mim, tabelião a juízo nomeado sua autoridade ordinária e mandou que desse 

ao dito Frei Vicente o dito instrumento com o teor do dito instrumento por ele 

apresentado em pública forma, o qual mandou que valesse e fizesse fé como o 

próprio original, testemunhas que a ele foram presentes o dito juíz e Rodrigo 

Anes, André Afonso e João Esteves, tabeliães, e outras, e eu, Álvaro Gomes, 
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de El-Rei Nosso Senhor na dita cidade, nos assinamos que este instrumento 

em pública forma por mandado do dito juíz e a requerimento do dito Frei 

Vicente escrevi, e aqui de meu sinal fiz que tal é, o qual assim apresentado 

disse que o mosteiro e seu convento se entendiam de aproveitar dele em 

algumas partes destes Reinos, e pediu que lhe mandasse dar o traslado dele 

em pública forma, e visto pelo dito Senhor o dito instrumento e o requerimento 

do dito Frei João, e mandou que lhe fosse dado e mandou que faça fé e valha 

como o próprio original, testemunhas o bacharel Fernando Álvares e João 

Fernandes e João de Estremoz, procuradores, e eu, André Dias, público 

escrivão por autoridade real em a correição da dita cidade que este instrumento 

sob meu sinal escrevi que tal é. (Lugar do sinal público). 

     E eu, Álvaro José do Vale, que sirvo de escrivão e público tabelião das 

capelas e depósitos delas, hospitais, confrarias e albergarias e das apelações e 

agravos dependentes delas, que vão para a corte e Casa da Suplicação em 

ela, que este fiz tresladar, o subscrevi e assinei de  meus sinais públicos, etc, e 

me foi apresentado o próprio escrito em pergaminho pelo Reverendo Padre 

Secretário da Província de Santo António dos Capuchos desta Corte, e de 

como s tornou a receber assinou aqui e a seu pedimento para ser apresentado 

em pública forma. Lisboa, aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano de mil 

e setecentos e quarenta e oito anos.  

(a) Em testemunho de verdade, Álvaro José do Vale 

 

 

DOCUMENTO Nº 240 

1748, Dezembro, 16, Lisboa – Alvará impresso de D. Mariana Vitória em 

que determina que nos seus domínios se observe o Breve que o 

Procurador-Geral da Província de Santo António do Brasil apresentou, 

expedido em 4 de Maio de 1775, para impedir que os religiosos regulares 

pudessem transitar de umas Ordens para outras. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

 

     Alvará da Rainha D. Maria Ana em que ordena que os Religiosos das 

Províncias nos seus domínios que passarem a outras religiões, que não têm 

prelados neste Reino, vão viver nas suas Religiões. Passado em 16 de 

Dezembro de 1748. 
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     Alvará porque Sua Majestade há por bem que nos seus domínios se 

observe o Breve que o Procurador Geral da Província de Santo António do 

Brasil apresentou, expedido em quatro de Maio de mil setecentos e quarenta e 

cinco, pelo qual o Sumo Pontífice dá providência aos injustos, e afectados 

pretextos, com que muitos religiosos fazem trânsito para São Bento, e Santo 

Spirito de França, e que todos os que, sendo religiosos nas Províncias dos 

domínios de Vossa Majestade se passarem a outras religiões, que não têm 

prelado nestes Reinos, e seus senhorios, vão viver nas suas Religiões, e não 

voltem mais aos domínios de Sua Majestade sem seu real  beneplácito, como 

neste se declara, o qual não passa pela Chancelaria. 

     Eu El Rei faço saber aos que este meu Alvará virem, que tendo 

consideração a me representar o Procurador Geral da Província de Santo 

António do Brasil, que sendo o Sumo Pontífice Bento XIV, ciente da relaxação 

em que se achava a observância da disciplina regular, por causa de muitos 

religiosos transitarem para São Bento e Santo Spírito de França, com 

fundamentos injustos e afectados, e que desejando evitar os escândalos e 

maus exemplos que disso resultam aos povos, e ao mesmo tempo remediar o 

desprezo da Religião e ultraje dos prelados, mandara o mesmo Pontífice 

expedir, em quatro de Maio de mil setecentos e quarenta e cinco, um Breve, 

pelo qual, não só confirma e amplia para aquela Província o Breve nele inserto 

do Sumo Pontífice Júlio Segundo, passado a instâncias dos prelados das 

Províncias de Espanha, Sicília e Sardenha, mas que ainda concede aos 

Superiores da dita Província o poderem obrigar aos que foram seus súbditos 

aprovar, em presença do Juiz Conservador as razões e causas que alegaram à 

Sé Apostólica, para a concessão do trânsito, declarando nesta parte o que se 

deve obrar, quando se ache serem falsas ou verdadeiras as tais causas, 

pedindo-me o dito Procurador Geral do Brasil, que para a execução do dito 

Breve fosse servido mandar-lhe passar as ordens necessárias. E, atendendo 

eu à sua representação, sobre que foi ouvido o Procurador da minha Coroa, e 

ao que neste particular me fez presente o meu Conselho Ultramarino, hei por 

bem que nos meus reais domínios se observe o referido Breve, e que todos os 

que, sendo religiosos nas Províncias dos mesmos domínios, se passarem a 

outras religiões, que não têm prelados nestes Reinos e meus senhorios, vão 

viver nas suas Religiões, e não voltem mais a tais domínios sem meu real 

beneplácito, por assim convir muito a meu serviço e ao sossego e bom governo 

dos ditos domínios. Pelo que mando ao meu Vice-Frei e Capitão General de 
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Mar e Terra do Estado do Brasil, Capitães-Generais, Governadores e Capitães- 

mores de minhas Conquistas Ultramarinas, e mais Ministros e pessoas a que 

tocar, que cada um nos lugares da sua jurisdição faça publicar este meu 

Alvará, e registar nas partes onde convier, para que venha à notícia de todos a 

resolução que fui servido tomar nesta matéria. E este Alvará se cumprirá na 

forma que nele se contém, e valerá como Carta, e não passará pela 

Chancelaria, sem embargo da Ordenação do Livro Segundo, Títulos 39 e 40, 

em contrário. Lisboa, dezasseis de Dezembro de mil setecentos e quarenta e 

oito.  Rainha. 

 

 

DOCUMENTO Nº 241 

1749, Maio, 30, Convento da Casa Nova – Parecer do Padre Mestre Frei 

Francisco de Santo António, ex-Leitor de Artes e Teologia, ex-Comissário 

Provincial no Estado do Maranhão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 7. 

 

     Se os Regulares (authoritate) absoluta aprovados no exame, e dada a 

licença do Bispo V.g. por três anos, possam confessar sem ter mais obrigação 

de se apresentar ao mesmo Bispo ou ao seu sucessor para que lhe prorrogue 

mais tempo 

     1º Parecer [Frei Francisco de Santo António] 

Capítulos: 

1º) Sobre o disposto e decretado pelo Sagrado Concílio Tridentino in Sess. 23 

de Reformat. Cap.15 Tomo (?) também sobre as condições que 

essencialmente se requerem em um confessor de seculares; 

2º) Do disposto e decretado pelo Papa Gregório IX; 

3º) Do disposto e decretado pelo Papa Clemente IV; 

4º) Do disposto e decretado pelo Papa Bonifácio VIII; 

5º) Do disposto e decretado pelo Papa Benedito XI; 

6º) Do disposto e decretado pelo Papa Clemente V; 

7º) Da autoridade e vigor, que segundo o direito têm as decretais e clementinas 

insertas incorpore júris canonici; 

8º) Da autoridade e vigor que têm, segundo as bulas, e decretos declaratórios 

do sagrado Concílio Tridentino; 

9º) Do declarado, e decretado pelo Senhor Papa Pio V; 
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10º) Do declarado, e decretado pelo Senhor Papa Gregório XIII; 

11º) Do declarado, e decretado pelo Senhor Papa Clemente VIII; 

12º) Do declarado, e decretado pelo Senhor Papa Gregório XV; 

13º) Do declarado, e decretado pelo Senhor Papa Urbano VIII; 

14º) Do declarado, e decretado pelo Senhor Papa Inocêncio X; 

15º) Do disposto e decretado pelo Senhor Papa Alexandre VII; 

16º) Do disposto, e declarado pelo Senhor Papa Clemente X; 

17º) Do disposto e declarado pelo Senhor Papa Inocêncio XII; 

18º) D declarado, e disposto pelos Srs. Papas Inocêncio XIII e Benedito XXIII. 

     (…) 

     A fl. 65 “Vistos os papeis todos; a proposta do autor anónimo; sua próprias 

resolução sobre a dita proposta; pareceres dos dois mestres oponentes; provas 

dadas do direito, por uma e outra partes, etc. 

 Mostra-se por parte do Padre Mestre Frei Francisco de Santo António 

que os confessores regulares da proposta, acabado que seja o tempo, que tem 

de três anos, não podem confessar mais no dito bispado, sem se apresentarem 

ao mesmo bispo, para que lhe prorrogue a licença por mais tempo sob pena de 

cometer um gravíssimo pecado de sacrilégio em cada confissão que ouvirem, e    

(…). 

     fl. 67: Convento da Casa Nova em 30 de Maio de 1749. 

Segue-se uma “Advertência Monitória” com 11 parágrafos. 

“A advertência que faço ao Rº. Pe. Me. Frei Francisco de Santo António é que 

mudando as (…),faça com que no Estado do Maranhão e Grão-Pará se 

pratique a opinião que pretende se pratique na Província, pois bem sabe, que 

os Regulares estão paroqueando e curando almas sem serem nomeados e 

eleitos em confessores de seculares nos capítulos provinciais, e outro sim sem 

terem aprovação, nem licença alguma dos bispos diocesanos. 

     Anexo:”Apêndice Teológico” 

“Moral Composto e Adicionado pelo Pe. Me. Frei Francisco da (?) ao seu 

mesmo parecer e sentença”, que em 30 de Maio de 1749 proferiu a favor de 

alguns confessores da sua Província, que tendo dispensa do bispo para 

confessar no seu bispado somente por três anos, confessavam depois de 

acabado o dito tempo sem procurarem nova licença com o fundamento de 

terem nas suas patentes aprovação absoluta doa examinadores, do mesmo 

bispo, que os julgaram no exame idónios para poderem confessar no dito 

bispado sem género de limitação alguma contra a opinião do Pe. Me. Frei 
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Francisco de Santo António que negava, e talvez o negue ainda hoje 

pudessem validamente confessar sem procurarem nova licença, com privilégio, 

nem ainda do da Bula da Santa Cruzada, de cujos privilégios se não poderiam 

valer como também se não poderiam valer de nenhum deles para poderem 

confessar em alguma bispado em que não estivessem aprovados pelo bispo 

actual do lugar, em que ouvissem as outras confissões, cujo decreto, e 

declaração inocenssa, se acha referida de verbo ad verbum pelo Senhor Papa 

reinante na sua Bula que principia: Apostolica indulta do ano referido, o qual é 

do teor seguinte: 

      [Inclui solto uma “Consulta ao Padre Frei António do Espírito Santo sobre 

as cláusulas da Bula do Nosso Santo Padre Benedito XIV limitativas da 

jurisdição dos Regulares em ordem à confissão, cuja resposta é a que se 

segue (…). 

datada de Cascais, 2 de Abril de 1754 

No interior do documento, em cada capítulo faz-se a alusão a toda a legislação 

canónica produzida durante os vários pontificados, alusiva a esta questão. Ex: 

Cap.9, Do declarado, e decretado pelo Senhor Papa Pio V (fl 14 vº) 

O Papa Pio V, que por morte de Pio IV subiu ao pontificado no ano de 1566 

passou uma bula no ano seguinte de 1567, a instância, e a favor de Filipe II Rei 

das Espanhas [truncado: “e primeiro de Portugal”] que principia Clarissime in 

Cristo, a qual bula é mais derrogatória do que declaratória de alguns decretos 

do Sagrado Concílio Tridentino, pois determinando este que nenhum regular 

mendicante possa paroquiar como se vê do decreto índex 14 De Reformat. 

Cap. 11, e outrossim que nenhum sacerdote, assim secular como regular 

possa confessar seculares sem aprovação ou licença do bispo diocesano, 

como se vê do decreto índex 23 De Reformat. Cap.15; na bula supra citada 

determina o dito Papa Pio V, que todos os Regulares assim Mendicantes como 

não Mendicantes possam nas Índias Ocidentais ser párocos de índios, 

assistindo aos matrimónios, pregando e confessando aos índios seus 

fregueses, sem que, para nada do referido lhes seja necessário obter licença 

dos bispos diocesanos, nem de outros alguns ordinários. 

 Com a condição, porém, de saberem o idioma dos índios, e obterem 

juntamente licença de seus prelados superiores em capítulos provinciais; como 

se vê das palavras da mesma bula vers. Officium. ib. (cit em latim). 

fl.15: Bem entendia El Rei Filipe II que depois do sagrado Concílio, nenhum 

Regular podia ser pároco, nem pregar e confessar seculares nas suas Índias 
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Ocidentais sem licença expressa dos bispos diocesanos, como se vê da 

súplica que fez ao dito Papa, a qual se acha no proémio da mesma bula, ibid : 

(cit em latim). 

Por isso ao Sumo Pontífice em ordem a evitar a nulidade assim dos 

matrimónios como das confissões, e mais sacramentos dos índios seus 

vassalos para que, revogando nesta parte os decretos do Sagrado Concílio [o 

que só o Papa podia fazer], lhe permitisse faculdade apostólica para que os 

Regulares, a cujo cargo ele tinha cometido nas suas Índias Ocidentais, as 

apresentações das paróquias dos mesmos índios, de quem eram párocos em 

virtude somente da licença que os seus superiores lhes davam nos capítulos 

provinciais, dando por motivo que podiam os bispos criar paróquias entre si 

muito distantes, e não haver, como não havia ainda cópia de clérigos seculares 

que pudessem paroquiar os mesmos índios, como se vê das palavras 

seguintes, ibid : (cit em latim) 

E tudo o que na súplica de Sua Majestade Filipe II foi narrado ao Pontífice lhe 

foi concedido na referida bula derrogando-se146 para isso o Sagrado Concílio 

Tridentino; sendo que o privilégio concedido na dita bula para os Regulares 

puderem paroquiar índios sem licença dos Ordinários, é certo que já hoje se 

acha tão bem derrogado, ou para melhor dizer reduzido aos decretos do 

Sagrado Concílio Tridentino por muitos Sumos Pontífices, como abaixo 

mostrarei; nem do dito privilégio se valem há muitos anos os regulares nas 

Índias Ocidentais de Castela, os quais não curam as almas dos Índios, nem 

pregam e confessam sem que primeiro obtenham a jurisdição paroquial dos 

bispos, depois de apresentados por seus prelados, e examinados e aprovados 

na forma decretada pelo sagrado Concílio Tridentino. É bem verdade que no 

nosso Estado do Maranhão e Grão-Pará ainda os Regulares se valem do dito 

privilégio, pois estão paroquiando índios sem licença alguma dos bispos contra 

a forma do Sagrado Concílio Tridentino; e o que mais é sem obterem licença 

de seus superiores em capítulos provinciais contra a forma decretada na 

referida bula de Pio V, o que por ora não disputo porque o deixo para ocasião 

melhor. 

Só sim advirto, que os ditos Regulares, que não forem párocos de índios nunca 

em tempo algum, e muito menos hoje se podem valer do dito privilégio de Pio V 

para poderem confessar índios sem licença dos bispos, por ser certo que na 

                                            
146

 “Revogar”, deixar de produzir efeitos 
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dita bula tal privilégio se não acha concedido, porque somente foi concedido 

para párocos de índios, como dse vê da mesma bula, e juntamente do título 

dela posto pela A. Do Bulario Magno, Tom. 2, folio 219, o qual é do teor 

seguinte (cit em latim). 

Nem se me diga [ intercalado com letra diferente: “como se me disse já por 

parecer do Padre Francisco de Santo António” ], que como  o Papa na referida 

bula diz expressamente que os Regulares poderão administrar os sacramentos 

aos ditos índios nos mosteiros em que assistirem, ou fora deles, sem  licença 

de seus superiores in monasteriis, vel deillorum superiorum licentia extra illa 

commorantia, manifestamente se segue que pode qualquer regular sem ser 

actualmente pároco confessar índios sem lhe ser necessário obter dos 

ordinários licença alguma; como se vê da mesma bula (…). 

 

 
 

DOCUMENTO Nº 242 

1749, 16 de Julho, Cernache de Bonjardim – Sufrágio que os frades do 

Convento de São José de Cernache fizeram pela alma de Frei Pedro da 

Madre de Deus, que faleceu no Rio Negro, no Grão-Pará, num acidente de 

canoa envolvido num «descimento de gentios». 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Convento de São José de Cernache 

de Bonjardim, Livro dos Assentos dos Religiosos que faleceram na Província 

sendo Ministro Provincial o Irmão Frei António de Nazaré, 1745-1749, fl. 7. 

 

     Chegou aviso do Convento de Penela a este de Cernache em como foi 

Deus servido levar para si com todos os sacramentos ao Irmão Frei Pedro da 

Madre de Deus, natural de Lisboa, que faleceu no Grão-Pará na boca do Rio 

Negro vindo com descimento de gentios por acidente a fim de os industriar na 

fé e a baptizar, com sufrágios que se fizeram neste Convento de São José de 

Cernache de Bonjardim a dezasseis dias do mês de Setembro do ano de mil e 

setecentos e quarenta e nove. 

 (a) Frei António da Nazare 
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DOCUMENTO Nº 243 

1749, 22 de Agosto, Lisboa – Carta de Francisco Alberto Álvares Reis 

sobre uma causa contra Sebastião Rodrigues Barbosa, Síndico da 

Província de Santo António em Belém do Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 11. 

 

 Diz Francisco Alberto Alvares Reis que correndo causa em Sebastião 

Rodrigues Barbosa do Pará, e síndico dos religiosos da Província de Santo 

António do mesmo Pará, em que o suplicante foi réu, o convenceram os 

suplicantes pela sentença que junta (…) tirada dos verdes da Chancelaria onde 

pagou a dízima; e tendo-se-lhe feito arrematação de umas casas sitas na rua 

do Telhal, freguesia de S. José, por oito mil cruzados. 

 

 

DOCUMENTO Nº 244 

1749, Outubro – Traslado de duas cartas régias, de D. Afonso V em 2 de 

Abril de 1457, e de D. Manuel I de 3 de Abril de 1498, sobre privilégios 

dados à Ordem de S. Francisco da Observância. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 10. 

 

 D. Manuel por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves d´aquem e 

d´além-mar em África, senhor da Guiné e da conquista, navegação, comércio 

da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc. a quantos esta nossa carta virem, 

fazemos saber que querendo nós fazer esmola à Ordem e frades de S. 

Francisco da Observância em nossos reinos, temos por bem em lhes confirmar 

todas as graças e privilégios, honras, liberdades, mercês que foram dadas, e 

outorgadas, e confirmadas pelos reis ante nós, passadas à dita Ordem, e 

mandamos que todos lhe sejam guardados e confirmados, e usem deles como 

sempre usaram até ao falecimento d´El Rei meu senhor, cuja alma Deus haja, 

e por segurança dele mandamos dar esta por nós assinada. Dada em Lisboa a 

três de Abril. João Pais a fez ano de mil quatrocentos noventa e nove anos. 

     Esta carta foi trasladada por ordem de D. João V ao guarda-mor da Torre do 

Tombo, por petição de Frei José de São Cosme, procurador geral da Província 

da Conceição do Rio de Janeiro, “que para certo requerimento que tem, lhe é 

necessário umas certidões da Torre do Tombo, em que expresse os privilégios, 
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que o senhor Rei D. Afonso havia concedido aos Frades Menores, bem como 

as graças e privilégios das suas dependências, confirmadas pelo Senhor Rei D. 

Manuel (…). 

Em seu cumprimento, se buscaram os livros dela [certidões], e no Livro 

Primeiro de Extras que está na Casa da Coroa, a folhas sete verso, coluna 

primeira se achou registada uma carta pedida (…). 

E bem assim no mesmo livro a folhas cento e cinco coluna primeira se 

achou registada carta pedida pelo sobredito, de que o teor é o seguinte: 

 

1457, Abril, 2, Santarém – Carta de D. Afonso sobre privilégios da Ordem 

de S. Francisco. 

 D. Afonso por graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve, senhor de 

Ceuta, etc. A quantos esta virem, fazemos saber que nós, querendo fazer 

graça e mercê por esmola aos frades de S. Francisco de nossos reinos temos 

por bem, e tomamo-los em nossa guarda e encomende, e sobre nossa 

defensão, e mandamos que nenhum não seja tão ousado de qualquer estado e 

condição que lhes faça mal, dano, nem outra sem razão e desaguizado, nem 

lhes tome coisa de seu contra suas vontades, e queremos que sejam 

escusados de pagar fintas, talhas, tributos, nem em outros alguns encargos, 

que por nós, e por os conselhos sejam lançados, nem paguem sizas, dízimas, 

portagens e costumagens de pão, vinho, carnes, pescados, e outras quaisquer 

coisas, que comprarem para seus mantimentos, nem de panos honestos e 

buréis que comprarem para seus vestires e necessidades, nem de coisas que 

comprarem para reparação de seus mosteiros, e casas deles, assim como 

pedra, cal, e areia, madeira, pregadura, tabuado, e quaisquer outras coisas que 

para isso (“ello” no original) sejam necessárias, nem de bestas com seus 

aparelhos, que para servidões comprarem, posto que as tornem a vende, e 

depois que as mister não houverem, e de paça, e castanha, e cera que lhe seja 

dada por esmola, e de quaisquer outras coisas que lhe sejam dadas ou 

deixadas, que eles possuir possam, e de quaisquer jóias e ornamentos que 

também comprarem houverem para os serviços divinais, assim como 

vestimentas, e capas, livros, imagens, e quaisquer outras coisas que para isso 

(“ello” no original) pertencerem, e porém mandamos a todos os nossos 

corregedores, juízes, justiças e contadores, almoxarifes, rendeiros, 

recebedores e outros quaisquer que isto houverem de ver a que esta nossa 

carta, ou traslado dela em pública forma feita por autoridade de justiça for 
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mostrada, que lhes cumpram e guardem, e façam cumprir e guardar tudo nela 

contido, pela guiza que dito é, e não vão contra ela em maneira que seja, e 

indo alguém contra ela; mandamos a qualquer tabelião a que for mostrada, que 

os emprazem, que a trinta dias seguintes pareça em nossa Corte por pessoa a 

dar razão porque não cumpriram nosso mandato, e de como forem 

emprezados do dia do aparecer, assim no lo façam saber por escritura pública 

para tornarmos a ele, como nossa mercê for. 

 Dada em Santarém aos dois dias do mês de Abril. Álvaro Lopes a fez. 

Ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e quatrocentos e cinquenta e sete. 

     Traslado em 9 de Outubro de 1749, assinado por Manuel da Maia, guarda-

mor da Torre do Tombo. 

  

 

 

DOCUMENTO Nº 245 

1750, 28 de Janeiro, Lisboa – Resolução do Conselho Ultramarino sobre o 

pedido de sinos do Presidente das Missões da Conceição na Capitania do 

Pará e outros melhoramentos nas igrejas de Caiá e do Igarapé Grande.  

A.H.U., Conselho Ultramarino, Consulta das Partes, Cód.62, fol.139 vº. 

 

     Sobre pedido do Presidente das Missões que administra a província da 

Conceição da Capitania do Pará, aldeias de S. Francisco do Caiá e de Nossa 

Senhora da Conceição do Igarapé Grande, (…) sem terem sinos para a igreja, 

e como Vossa Majestade tem mandado dar em todo o tempo sinos para as 

ditas aldeias por serem de Vossa Majestade, são dados sinos para as igrejas 

das aldeias (…), sendo ouvido o provedor da Fazenda responder que este 

requerimento era de graça (…). 

Lisboa, 28 Janeiro 1750 

 

(a)O Conde de Tarouca 

Moreira Pardinho Corte-Real Borges Castelo Branco 

 

DOCUMENTO Nº 246 

1750, Dezembro, 22, Lisboa – Provisão de D. Pedro III que manda dar à 

Província da Conceição 30 mil réis para os gastos do capítulo.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 3, nº 8. 
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  Eu o Infante Dom Pedro, etc. Faço saber aos que este alvará virem, que 

atendendo ao que me representou o procurador geral da Real Província da 

Conceição de Portugal dizendo que ele cobrava pelo tesoureiro da minha Casa 

e Estado do Infantado trinta mil réis de três em três anos para o gasto da 

celebração do capítulo Provincial da dita Província por alvará de catorze de 

Dezembro de mil setecentos e doze. E porque se lhes estavam devendo 

sessenta mil réis de dois capítulos feitos nos de mil setecentos e quarenta e 

cinco, e mil setecentos e quarenta e oito, me pedia lhos mandasse satisfazer 

metendo-se em folha daqui em diante a dita esmola de que se faziam 

merecedores pela sua pobreza e eu ser protector da dita Província, e padroeiro 

dos seus capítulos. 

 Escrito por mim seu requerimento, informação que mandei tomar e 

resposta do procurador da Fazenda da referida minha Casa e Estado. 

 Hei por bem fazer mercê ao dito procurador geral desta Província dos 

ditos trinta mil réis para a despesa do capítulo Provincial da mesma província, 

pagando-se-lhe os sessenta mil réis dos que se fizeram nos ditos dois anos. 

Pelo que mando aos ministros deputados da Junta da sobredita minha casa lhe 

mandem fazer assentamento dos ditos trinta mil réis de esmola, e lançar, de 

três em três anos nas folhas que se passarem para o Tesouro, por onde há-de 

haver pagamento com certidão de terem celebrado o seu capítulo. E este 

alvará se cumprirá como nele se contém, sendo passado pela minha 

chancelaria. 

Lisboa, vinte e dois de Dezembro de mil setecentos e cinquenta   

(a) Infante Dom Pedro 

 

 

DOCUMENTO Nº 247 

1750, Lisboa – Notícia do Capítulo da Província de Santo António 

celebrado em Viseu, no convento de Orgens, em 1745, de que saiu eleito 

Provincial Frei João das Chagas, e dos distúrbios que se sucederam 

nesse mandato com a Província da Conceição da Beira e Minho.  

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

     No que respeita ao capítulo que se celebrou no Convento de Santo António 

da cidade de Viseu em 15 de Maio de 1745 em que saiu eleito Provincial Frei 
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João das Chagas, pregador e definidor, natural de Vila Nova de Barcelos; a 

desordenada paixão com que o cronista fala neste capítulo o faz faltar à 

verdade em muitas coisas. 

     Primeiramente o Mui Reverendo Padre Visitador, Frei Manuel da Cruz, não 

tinha mais empenho em que o capítulo Provincial se celebrasse em convento 

da Beira, que do Minho. 

     Mas, informados pelos padres mais antigos, e qualificados daquela 

província dos subornos que costumavam haver, celebrando-se o Capítulo em 

Viana pelos muito apaixonados que naquela vila têm os religiosos do partido do 

Minho, e que os vogais concorriam com certa esmola de dinheiro para 

satisfazer parte dos gastos que se fazem naquela função peço convento ser 

pobre. 

     E que muitos vogais da Província da Beira usavam de cavalgaduras pelo 

convento lhe ficar distante, principalmente em tempo de inverno, por estarem 

as estradas cobertas de neve, e impraticáveis os caminhos. 

     Entrou na ideia, para evitar estes inconvenientes [intercalado: e outros de 

que se noticia sobre o que se aconselhou muito bem] de se celebrar o capítulo 

em convento mais abundante e mais no interior da Província. 

     E expondo-os ao Ex.mo Senhor Núncio que então era, o mesmo Ex.mo 

prelado expediu um decreto, no qual ordenava ao M. R. Pe. Visitador 

celebrasse o capítulo no Convento de Santo António de Serém, ou em outro 

qualquer no distrito da Beira, que lhe parecesse mais acomodado para a tal 

função. 

     O mesmo lhe mandou o Senhor Rei D. João Quinto por uma carta do seu 

secretário de Estado o Ex.mo Senhor Pedro da Mota e Silva, a qual entregou o 

desembargador corregedor da mesma cidade de Lamego ao M. R. Pe. Visitador  

no Convento de São Francisco da tal cidade, na presença do guardião que 

então era Frei António de Jesus Maria, hoje definidor habitual, e dos religiosos 

mais graves da comunidade requeridos para este fim pelo mesmo 

desembargador corregedor. 

     E trasladada esta carta na sua patente convocatória, a mandou o M. R. Pe. 

Visitador  a todos os conventos da província, e [  ]stou p[  ]a assinatura dos 

prelados, que em todos fora lida em plena comunidade. 

     Diz mais o Padre Cronista que o M. R. Pe. Visitador não atendera às leis, 

estatutos, decretos e bulas pontifícias. 
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     Mas se tais documentos não havia, como podia desprezá-los o M. R. Pe. 

Visitador, pois sendo o padre cronista procurador dos padres da Província do 

Minho, e correndo esta causa na Nunciatura, como nos apresentou os decretos 

e bulas. Claramente se in[  ] que os não achava nem podia descobrir, porque 

se não faz crível que o padre cronista não quisesse apresentá-los, sendo o 

mais empenhado que o capítulo se fizesse no Convento de Santo António de 

Viana. 

     E por isso fazia todos os esforços possíveis, facilitando muito com esta 

diligência o bom êxito do seu empenho. 

     Além de que, sendo requeridos os padres para os exibirem pelo M. R. Pe. 

Visitador, nunca quiseram apar[ecer] com eles, nem achou pessoa alguma 

dentro, nem for da Província que os lesse ou viesse. 

     O que somente achou foi uma voz vaga que fizeram correr os religiosos do 

partido do Minho, que o Convento de Santo António de Viana estava então 

elegido casa capitular por um breve pontifício. 

     E inquirindo o M. R. Pe. Visitador  ao Padre Frei Manuel da Paz que tinha 

sido Provincial daquela Província disse o mesmo, mas que não o tinha visto 

nunca. E se acaso o houvesse, havia de estar no Convento de Santo António 

de Viana. 

     Mandando o M. R. Pe. Visitador  a Viana saber do tal documento, lhe 

mandaram um livro in folio enc[a]dirna[do] em pergaminho, a  parte dele 

manuscrito, o qual consta da divisão que fizeram da Província da Santo 

António e da alternativa que o pontífice lhe ordenava, tantos conventos, tantos 

prelados e tantos frades de uma parte como da outra. E nem uma só palavra 

fala de casa capitular. 

     O que mais se acha no dito livro é que a Sagrada Congregação aprovava e 

confirmava tudo o que estivesse estabelecido em três capítulos sucessivos. No 

1º capítulo não se tratou de casa capitular. O 2º capítulo anulou-se pelo Ex.mo 

Sí Núncio, que então era. 

     E dando o Provincial novamente eleito conta ao Rmo. Pe. Geral, concedendo-

lhe este a sua autoridade para fazer os mais prelados, lhe não falou em lei, 

nem estatutos. 

     Ultimamente, se o Convento de Santo António de Viana estava determinado 

a casa capitular por tantos decretos e bulas pontifícias, como fizeram os padres 

mais graves da província, um termo em que todos se assinaram, e está 
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lançado no Livro das Actas, de que aceitariam de boa vontade qualquer 

convento que Sua Majestade lhe determinasse para sua casa capitular. 

     Do sobre[dito] termo o que com evidência se infere é que não tinham casa 

determinada por decretos ou bulas pontifícias, e queriam que s. Majestade lhe 

determinasse uma. 

     Enfim, se acaso havia a dita casa capitular por bulas pontifícias, com que 

necessidade recorreu o R. P. Frei José da Encarnação ex custódio, sendo 

Vigário Provincial a Sé Apostólica, lhe determinasse o Convento de Santo 

António de Viana por casa capitular, o que, benignamente lhe concedeu. 

     Em conclusão, se haviam esses decretos e bulas pontifícias, é certo que os 

religiosos do partido do Minho, e o padre cronista, então sem procurador, as 

escutavam. 

     E sendo assim, eles e ele foram a causa das violentas alterações da paz e 

distúrbios, e inquietações que houve na sua província, e não o Rmo P. Visitador 

Frei Manuel da Cruz como diz o padre cronista. 

     Mas, se ele se lembrasse bem das últimas palavras que lhe disse o Rmo  P. 

Visitador quando se foi despedir dele dizendo-lhe que ia para capi[tu]lo, não 

havia de falar tão desordenadamente em um capítulo, em que se não obrou 

causa alguma sem aprovação de Sua Reverendíssima. 

 

[Em letra diferente: É de um religioso da Província a Arrábida por nome Frei 

António Baptista que [foi] Secretário do Padre Frei Manuel da Cruz, que foi 

Visitador da P[rovíncia] da Conceição no tempo que se faz o capítulo em 

Viseu.] 

 

 

DOCUMENTO Nº 248 

S.d., S.l. [meados do século XVIII] –  Proposta sob a precedência do 

Convento de Santo António e do Convento de São Pedro de Alcântara. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 6. 

 

 Pergunta-se, agora, se as comunidades dos conventos de Santo António 

e de São Pedro de Alcântara desta cidade de Lisboa Ocidental concorrem em 

alguma procissão, ou outro qualquer acto público; qual delas há-de ocupar o 

lugar mais digno na ordem de precedência. 
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 A esta pergunta se podia responder logo, não só fácil, mas brevemente, 

porém de algum modo é necessário primeiro se ponderem dos mesmos 

advertidos faz agora expor. 

 É certo que entre os religiosos é lícita toda a precedência, porque como 

as religiões se chamam ordens, convém que tudo nelas seja bem ordenado. 

Assim o diz expressamente Frei Manuel Rodrigues - Tom. 3-9-27, art. 2 ibid 

(cit. em latim) a qual doutrina é fundada nas leis divina, natural, e humana. E 

não só na Igreja Católica praticada, mas ainda no mesmo céu admitida (cit. em 

latim), com outros muitos. 

 E, como assim seja lícito, lícito é também procurar esta precedência, 

porque como é honra, não é ilícito procurar a que é própria; que assim o 

persuade a Sagrada Escritura em o “Livro dos Provérbios”, cap. 5, n. 9, ibid e 

nas Epístolas de São Paulo aos Romanos, cap. 12, n. 10, ibid. 

 Do mesmo  modo é também certo, que a Mui Religiosa e Santa 

Província de Santa Maria da Arrábida foi instituída em 22 de Dezembro de 

1560 pelo Reverendíssimo Padre Geral Frei Francisco Zamora, à instância do 

Exmo e Sereníssimo Senhor Cardeal Henrique de que foi o primeiro Ministro 

Provincial o Venerável Padre Frei Diogo Peregrino, sem embargo das muitas 

contradições que teve a erecção desta Província no tempo do Rmo. Padre Geral 

Frei André da Ínsua filho da Muito Santa Província da Observância de Portugal, 

porque não faltava quem a quizesse extinguir havendo já 18 anos que se 

conservava com muitos poucos religiosos e muito menos conventos com o 

título de custódia, de que sempre foram custódios vários religiosos da 

Observância, alguns dos quais foram [da] Mui Santa Província dos Algarves, 

como foi o M. R. Pe. Frei André Varella primeiro custódio. Nem seria fácil achar 

prelados em outra parte senão na observância, porque, na tal custódia 

principiada com dois religiosos e seis seculares noviços, não os podia haver. 

Ao que tudo deu glorioso princípio o venerável Pe. Frei Martinho de Santa 

Maria filho da Muito Santa Província da Cartagena, que também era então, e 

ainda hoje é de religiosos Observantes, o qual, sendo de nação castelhana, 

veio a este Reino por certo motivo. Assim o refere de passagem o M. R. Padre 

Frei Manuel da Esperança, História Seráfica, p. 1, Prelúdio 7, n 3, ibid. 

 E continuando com o nosso Portugal pelos anos de 1540, entrou nele o 

grande servo de Deus Frei Martinho de Santa Maria, que deixando a Província 

de Cartagena em Castela, onde tinha professado, e favorecendo-o 

principalmente o Ex.mo Senhor D. João de Lencastre, Duque de Aveiro fez 
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assento na Serra da Arrábida, aonde abriu os fundamentos de outra Província 

instituída no ano de 1560, a qual tem o mesmo nome da serra. 

 Mais largamente, e com toda a individuação relata tudo, e mais do 

referido o Rmo. Padre Frei Francisco de Gonzaga, De Origine Seraphicae 

Religionis, p. 3, f. 1123, aonde o pode ver quem nisto tiver a menor dúvida. 

 Não a pode haver em que, a Província de Santo António teve o seu 

princípio no ano de 1568 por Breve do Senhor Papa Pio V, alcançado à 

instância do mesmo Ex.mo E Sereníssimo Senhor Cardeal Henrique, Infante 

deste Reino, da qual foi o primeiro Ministro Provincial o venerável Padre Frei 

António de São Vicente, que já havia sido custódio todo aquele tempo, que a 

dita Província foi custódia da Mui Santa Província dos Observantes de 

Portugal. O que não durou mais que três anos, pois a dita custódia tinha 

principiado no de 1565, com inumeráveis e graves religiosos e com dez 

conventos da Recolecção, em que havia 79 anos se guardava a mais apertada 

reforma, a que se deu princípio no ano de 1486, sendo Vigário Provincial o Mui 

Reverendo Padre Frei João da Póvoa. 

 Esta antiguidade em parte refere, também, e mais de passagem o 

mesmo Frei Manuel da Esperança, no mesmo lugar acima citado, ib. 

 Correndo, enfim o ano de 1568, se levantou, a que chamam de Santo 

António pelos Recoletos da nossa de Portugal, varões de grande virtude, em 

muito exercitados no rigor da Observância. 

 Com mais extensão, se poderá ver o mesmo, e tudo o que fica 

sumariamente exposto desta Província, no já citado Rmo. Pe. Frei Francisco 

Gonzaga, dito, p. 3, fol. 1153. 

 Todo este prelúdio era bem escusado, para haver de se responder à 

pergunta, que se tem feito, se a repreensível imodéstia e inconsiderado 

procedimento de alguns tem pouca ou nenhuma notícia das coisas da Ordem 

Seráfica, que a Província de Santo António é menos qualificada que a Muito 

Santa Província de Santa Maria da Arrábida por trazer a de Santo António a 

sua origem da Muito Santa Província dos Observantes de Portugal. Porque no 

que fica resumidamente ponderado, se mostra com evidência, que ambas 

estas duas províncias procedem da Observância, pois a Mui Santa Província 

de Santa Maria da Arrábida procede da Província da Cartagena, de quem era 

filho o dito Venerável Padre Frei Martinho de Santa Maria que a instituiu, e a 

Província de Santo António procede da Província de Portugal, de onde nasceu, 
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e de que se pode jactar, pois lhe deve o principiar logo Província perfeita e 

ornada de varões, não só criados na Religião, mas crescidos na virtude. 

 E estes requisitos tão essenciais para uma Província não se poderiam 

conseguir, se a dita Província de Santo António repentinamente se formasse só 

com dois religiosos e seis seculares noviços, a quem justamente faltaria a 

doutrina religiosa, e nem haveria quem lha desse, porque o seu instituidor, 

ainda que fosse dotado de muito relevantes prendas, e singulares virtudes, não 

poderia estabelecer, criar, e governar a uma Província só com seculares e 

noviços, não só poucos em número, mas faltos totalmente de tudo o de que se 

necessita para todo, e bom governo de uma Província, e com muito mais razão 

sendo reformada. 

 Permita-se-me agora dizer, que se o maior timbre da nobreza do Mundo 

consiste na antiguidade das ascendências não falando no do Nosso Padre São 

Francisco, que ambas estas duas províncias têm, a Muito Santa Província de 

Santa Maria da Arrábida procede da Muito Santa Província da Observância de 

Cartagena, que teve seu princípio no ano de 1521, e a Província de Santo 

António procede da Muito Santa Província da Observância de Portugal, que 

principiou no ano de 1378, com que quando a Província de Cartagena nasceu, 

já havia 143 anos que a Província de Portugal florescia. Isto se vê claramente 

no já citado Rmo. Padre Gonzaga, a fol. 793, e a fl. 967. 

 Talvez que tudo o sobredito seria a razão porque os senhores reis deste 

Reino buscaram tantas vezes para o serviço e lugares da Igreja aos religiosos 

da dita Província de santo António, e com efeito os acharam sempre nela os 

tais ministérios com muitas virtudes, letras e nobreza, como se vê em um 

cronista de toda a Ordem Seráfica, um presidente da Mesa da Consciência 

(que não chegou a servir por não querer aceitar), dois bispos de Miranda, um 

de Elvas, dois da Ilha da Madeira, um de Lamego, dois do Porto, um da 

Guarda, dois de Angola, um de Coimbra, dois de São Tomé, um dos pontificiais 

da Capela Real, dois do Maranhão, um arcebispo de Goa, e um cardeal 

nomeado para este reino pelo Senhor Rei D. Pedro II, que morreu antes de ser 

criado pelo Papa. 

     (…) Por  esta mesma razão se achou a Província de Santo António sempre 

tão abundante de religiosos em tudo capazes para qualquer ministério, que 

conservando a custódia do Maranhão na América, pode erigir de novo duas 

províncias, que logo principiaram, não com dois religiosos e seis noviços, mas 

com muitos e mais conventos que lhes eram necessários para poderem ser 



 908 

províncias, de tal sorte que já de uma delas procedeu outra Província perfeita e 

consumada. 

 E para que por nome não percam, são estas três referidas Províncias a 

de Santo António do Brasil, a da Conceição do Rio de Janeiro, e a da 

Conceição da Beira e Minho. 

“E mandamos se não aceite casa, que não for capaz de sustentar ao menos 

doze frades, como por Constituição Apostólica nos é proibido” 

 A impossibilidade de o Hospital/ Hospício (dos Arrábidos) poder ser 

considerado convento, uma vez que a Província da Arrábida já tinha convento 

em Lisboa. O hospício dos Arrábidos estava instalado no Hospital Real e era 

sustentado “no dito hospital não só os enfermos, mas ainda todos os mais 

religiosos que nele assistem, têm tudo o que lhes é necessário sem 

mendigação alguma, porque a tudo lhes assiste a Mesa da Fazenda do 

Hospital real com mão larguíssima (…). Este hospital “nunca pode ser convento 

porque está dentro do coração da cidade, que ainda muito junto a ela lhe está 

proibido pelo seu estatuto no dito cap. 4º, n. 4. 

“As nossas casas se edificarão sempre não muito distantes dos povos, nem 

muito junto a eles” (…); 

“Haverá em cada um dos arquivos da nossa Província um livro em que se 

escreverão os nomes dos frades que naquele convento faleceram e estão 

enterrados”. 

[Lição de Moral Pregação de Sermões] “Haverá em todos os nossos conventos 

uma lição de moral às segundas, quartas e sextas feiras, que não forem dias 

santos, clássicos, ou da Ordem”. 

(…) O dito convento havia de ter púlpito, porque, infalivelmente, se haviam de 

pregar nele aqueles sermões, a que todos os conventos desta Província são 

obrigados pelo seu Estatuto no cap. 23, nº 3 (Sermões nos dias da Imaculada 

Conceição, da Virgem Maria de são Francisco, de Santo António, Quinta Feira 

das Endoenças). 

 Para este ministério e emprego deve haver em todos os conventos casa 

de livraria (Est. Cap.40, nº7) “Haverá em cada um dos nossos conventos duas 

casas lançadas fora da quadra do dormitório, uma para livraria”. 

 E os prelados dos tais conventos se impõem o encargo de prover as 

livrarias dos livros necessários com culminação de graves penas aos que não 

fizerem assim (Est. Cap.4, nº1). 
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     “Mandamos que cada um dos prelados locais em o tempo do seu governo, 

procurem pôr livros novos no seu convento. E o que no inventário do convento 

que ao capítulo ou congregação mandar, não levar a dita adição dos livros, não 

poderá ser eleito em prelado os três anos seguintes”. 

     Sobre os enfermos, não eram tratados nos conventos mas naqueles que 

serviam de enfermarias (ex: “os que enfermarem em os nossos conventos de 

S. José, Sta. Catarina, Boa Viagem, Sintra, Loures, Conceição, Verderena, 

Palhais, Caparica, e os que de Salvaterra puderem vir, serão todos levados à 

nossa enfermaria do Hospital Real”). 

        (…) “Ordenamos que os religiosos doentes do Hospital del Rei vão 

convalescer à nossa enfermaria de São José de Ribamar” 

     Quanto aos conventos circunvizinhos a  esta cidade (…): 

     “Por Lisboa queremos se entenda o Chafariz de Andaluz, São Francisco de 

Xabregas, Ponte de Alcântara, Chafariz de Arroios para dentro”. 

      O Convento de São José de Ribamar que é o que fica mais perto desta 

cidade, nunca pode ou deve concorrer em as procissões públicas com o 

Convento de Santo António da mesma cidade, porque fica muito fora do 

distrito, de onde se costuma chamar aos Regulares para as procissões, pois 

dista três milha da dita cidade, que assim o demarcou o dito Rmo. Pe. Gonzaga, 

quando dele falou a folhas 1126, ibid (cit. em latim). 

     As quais, três milhas fazem uma légua, segundo o sentir de diversos 

autores, como são Sacrobosto, Bodav., Hist. Pontific., D. Rodrigo da Cunha, 

História Eclesiástica dos Arcebispos de Braga, Leitão, De Jure Lusit. 

     E cada milha consta de mil passos… 

    “E todas as vezes que os conventos estão em semelhante distância já não 

são chamados para as procissões e funções públicas (…); para se não 

chamarem basta, que entre eles e a cidade medeie meia milha, que é a sexta 

de uma légua” (cit. Vários) 

 

 

DOCUMENTO Nº 249 

S.d., S.l. (meados do século XVIII) – Notícia sobre Frei Cristóvão de Lisboa 

e a sua obra literária e histórica, por um franciscano da Província de 

Santo António de Portugal. 

A.N.T.T. O.F.M., Província de Santo António, Províncuia, Maço 6, Macete 4. 
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     Frei Cristóvão de Lisboa, cuja ciência condecorou a alta dignidade de Bispo 

de Angola, com que o honrou o Sr. Rei D. João IV de gloriosa memória. 

Compôs muitos e vários sermões, que correm impressos, e pregou nos 

melhores púlpitos desta costa em distintas festividades. 

     (...) Compôs “História Natural, Moral do Maranhão e Grão-Pará”, manuscrito 

do qual fazem menção vários autores referidos na Biblioteca Lusitana, tomo V, 

pag. 582. E pelo que a respeito da mesma ou sobredita história, escreve 

Bernardo Pereira Berredo no livro intitulado Anais Históricos do Maranhão, mas 

persuadimos que ficou esta obra na livraria de D. António de Álvares da Cunha, 

onde também ficaram outros escritos pertencentes às notícia do mesmo Estado 

de um Frei Jerónimo de S. Francisco, filho desta Província, que muitos anos 

residiu no Maranhão e Grão-Pará. 

     Consta-nos porém, por uma carta do mesmo Exmo. Bispo D. Cristóvão de 

Lisboa, a qual se conserva no arquivo desta Província, e a sua cópia se acha 

nos escritos que nos deixou o Padre Frei Martinho do Amor de Deus, cronista 

que foi desta minha Província, que ele compôs a dita história em quatro 

volumes, e que a dedicara ao sereníssimo príncipe, que era de Portugal na 

vida do Sr. Rei D. João o IV, e que para ilustrar a mesma história, trouxera do 

Grão-Pará trinta e tantas estampas, e que um António de Albuquerque se tinha 

oferecido repetidas vezes para satisfazer a impressão desta obra. 

     De todo o sobredito faz menção o autor da Biblioteca Lusitana, Tomo V, 

pág. 582. Compôs tratados predicativos, manuscritos, que se conservam na 

livraria do Exmo. Conde do Vimeiro 147. 

 

 
 
 

   No de 62 [] sendo Governador, e foi o primeiro que veio ao Estado Francisco 

Coelho Car[valho] que os oito anos primeiros se governou por capitães-mores 

                                            
147

 À margem: Missão 3ª Primeiro Governador Primeiro Custódio. 
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veio outro Frei Cristóvão de Lisboa que sendo segundo em […] de tal sorte foi 

nas excelências primeiro sem segundo que até agora não veio semelhante ao 

Estado, onde foi Vedor e Visitador geral com Letras Apostólicas, com poderes 

da Mesa da Consciência, e do Santo Ofício de quem era qualificador e 

Comissário. Morreu Bispo Eleito de Angola. Assistiu no Estado 12 anos, nos 

quais reduziu à fé infinitos gentios das nações dos valentes Pacajazes de 

Mortigura, e do Camutá e de Maracaná, as do Bocas, do Guxupá dos Tapajós, 

Engaíbas, e de outros muitos, que é impossível numerá-los, para cujo efeito 

trouxe do reino dez missionários vindo pelo Brasil, com ele vieram mais sete, 

os mais versados na língua geral. Também  trouxe em sua companhia os 

primeiros religiosos de Nossa Senhora do Carmo trouxe provisões reais para o 

governo dos Índios, o qual teve a Província de Santo António até ao ano de 

655, em que entraram os Reverendos Padres da Companhia.  Também por 

provisão real com o governo no temporal e espiritual sobre os Índios, até ao 

ano de 691, em que Sua Majestade mandou fazer a repartição das Missões por 

todas as Religiões por causa de não ser possível aos Reverendos Padres 

assistir a tudo, como também a cauda de não ser possível aos Reverendos 

Padres assistir a tudo, como também a causa de virem do Reino para 

Missionários foi porque os de Santo António desampararam as Missões pela 

desgraçada morte de um religioso que no Convento do Maranhão executou um 

soldado por mandado de certo governador 148.  

     No ano de 1624 entrou neste Estado com título de comissionário e com 

comissão do Santo Ofício e da Mesa da Consciência na Prelasia Eclesiástica, 

com patente de Conselho Real para adjunto do Governador, e protector dos 

índios, com o governo espiritual e temporal deles em Hércules da Capucha 

chamado Frei Cristóvão de Lisboa ou Severim, cujos dotes de sangue e letras 

esmaltadas no precioso ouro de todas as virtudes o fizeram digno de perpétua 

memória. Doze anos assistiu este varão ilustre neste Estado e ainda nele vive 

a sua lembrança, e o seu incansável zelo do serviço de Deus e da Portuguesa 

Majestade; e salvação das almas assim dos Portugueses como dos índios 

tomava por descanso em um trabalho o princípio de outro; pois além da 

ocupação de tantos negócio, é que por razão das comissões que tinha, 

pregava ordinariamente; e antes de subir ao púlpito gastava as manhãs no 

confessionário: não admitiam intercedência os fervores do seu apostólico 
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 A.N.T.T., Conventos do Grão-Pará e Maranhão, Cx. 1, doc. nº 59. 
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espírito, andando em um contínuo giro, ora do Maranhão para o Pará, ora 

desandando o curso pelas aldeia corroborando na obediência desta Coroa aos 

índios já avassalados, e pêlos matos tirando deles os bárbaros para que se 

aldeassem; duplicando-lhe o trabalho, e enfado que tinha para os dois 

sobreditos fins as demasias da monstruosa ambição dos Portugueses, 

principalmente dos que empunhavam bastões, como testificam os  mais dos 

sermões do seu sermonário impresso no ano de 1638; e quando as contínuas 

tarefas em que laborava ordinariamente se interrompiam por falta de matéria a 

tomava no compor, de que  dão testemunho as obras que  deixou, algumas mal 

afortunadas, por lhe faltar a luz da estampa de que eram muito beneméritas 149. 

     O segundo religioso dos quatro que se tem dito foi Frei Boaventura de Santo 

António, varão perfeitíssimo em todas as virtudes, cujo trabalho incansável em 

doutrinar, e ensinar os índios, admirava a todos os que eram, ou ouviam a 

notícia que disso outros lhes davam, da que é fidelíssima testemunha a escola 

que na Aldeia de Joanes instituíu, ensinando os rapazes índios a ler, escrever, 

e a falar perfeitamente o nosso idioma, o que ainda hoje continuava. Soube a 

língua geral, a Aruã, e a Sacaca, e delas deixou Artes, e Vocabulários, em que 

gastava o tempo que lhe sobejava da assistência da escola, tirando ao sono 

muita parte do que lhe era necessário, de tal sorte, que estando algum pouco 

quieto em qualquer hora que fosse, começava a dormitar, o que lhe interrompia 

a ocupação logo principiada. ID. 

 
 

DOCUMENTO Nº 250 

1751, Março, 15, Lisboa – Alvará (impresso) em que D. José I, tendo em 

conta os bons serviços feitos pelos religiosos da Província de Santo 

António de Portugal nas missões do Estado do Grão-Pará, os toma sob 

sua protecção. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

 

     Eu El Rei faço saber que, tendo consideração ao bom exemplo, e virtudes 

com que vivem os Religiosos da Província de Santo António deste Reino de 

Portugal, e a utilidade das almas dos moradores dele, e das Missões que 

exercitam no Estado do Grão-Pará, e por esperar que não só continue, mas 

                                            
149

 Relação Sumária do Descobrimento do Maranhão e Entrada que nele Fizeram os Religiosos 

da Província de Santo António, A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Mç. 

18. 
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cresça neles o zelo do serviço de Deus e bem das almas, rogando a Deus 

Nosso Senhor pela conservação e estado deste Reino, hei por bem tomar a 

dita Província debaixo da minha protecção real, com a qual procurarei mostrar-

lhe os efeitos da minha boa vontade, e a particular devoção com que venero o 

Seráfico Padre São Francisco, e ao glorioso Santo António, e para constar do 

referido lhe mandei passar este Alvará por mim assinado, o qual quero tenha 

força, e vigor, como se fosse carta começada em meu nome, e passada pela 

Chancelaria, e se guarde inteiramente sem embargo de seu efeito haver de 

durar mais de um ano, e de não passar pela Chancelaria, não obstante as 

ordenações do Livro 2, título 39, e 40, que o contrário dispõem. Dado em 

Lisboa aos quinze de Março de mil setecentos cinquenta e um. 

(a) Rei 

(a) Pedro da Mota e Silva 

No Livro do Registo dos Decretos, que serve nesta Secretaria de Estado do 

Negócio do Reino, a fl. 160 verso, fica registado este Alvará. Lisboa, 23 de 

Março de 1751. 

(a) José Tomás de Sá 

 

 

DOCUMENTO Nº 251 

1753, 25 de Abril, Lisboa – Resolução do Conselho Ultramarino obrigando 

os Missionários a enviar a lista dos índios a seu serviço nas aldeias a fim 

de se observarem as leis de repartição dos índios já vigentes no Pará. 

A.H.U., Conselho Ultramarino, Resoluções Gerais, Cód. nº209, fol. 267 vº. 

 

     Obrigação de os missionários mandarem listas dos índios do serviço que 

houver nas suas aldeias para se observarem as leis sobre repartição de índios. 

     Ordem de 20 Abril 1737 enviada ao Governador com resolução. 10 do dito 

mês e ano (…) por falta da observância desta real resolução de Vossa 

Majestade se seguem muitas desordens na transgressão da lei da repartição 

dos índios e grandes contendas entre os missionários e os governadores se 

mandou repartir a dita Ordem recomendando-se muito ao governador por 

provisão de 26 de Junho de 1748 a inteira observância dela. 

     A esta recomendação respondeu o Governador Francisco Pedro de 

Mendonça Gorj, o que consta da sua carta de 6 Março 1749 por cópia sobe 

também inclusa, obriga ao envio das listas de índios das missões ao 
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governador na forma da legalidade de Vossa Majestade e dos cap. 12 e 13 do 

Regimento impresso das missões e governador fizesse ordenar os Livros de 

matrícula dos índios. 

     Para esta se praticar como o dito Regimento dispõe e enviasse certidão de 

ano (Há na Secretaria de Estado do Ultramar). 

     A esta última ordem satisfez o novo governador Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado carta de 10 de Dezembro do mesmo ano [1751] que pela 

certidão que remetia (e sobe inclusa) ao Secretário daquele Governo constava 

as listas dos missionários que somente lhe foram entregues para a repartição 

dos índios desse ano, em virtude das quais se fez a distribuição deles pelos 

livros da matrícula que para o efeito há na Secretaria de Estado pelo que ficava 

satisfeito pela sua parte a real ordem de Vossa Majestade de 20 Maio 1750. 

     Mais se informa que os missionários que não entregarem as listas ficavam 

privados de administração da aldeias. 

 

 

DOCUMENTO Nº 252 

S.D. [post. 1753], S.L. [Lisboa], Exposição da Província de Santo António 

ao monarca sobre a aplicação do Breve da Alternativa 150. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7. 

 

Senhor, 

     Expõem na presença de Vossa Real Majestade, Frei Manuel do 

Sacramento, Padre mais digno da Província de Santo António deste Reino de 

Portugal do partido de Lisboa, e mais Definidores e Mestres do mesmo partido, 

que para se obviarem as dissensões que costumam produzir as parcialidades 

com que as religiões padecem no seu explendor tão grande decadência, e para 

que não houvessem queixosos na distribuição dos lugares, guardando-se 

aquela igualdade que pede a justiça – como também para se inteirar o número 

dos religiosos filhos de Lisboa, que com excesso gravíssimo se achava mui 

diminuto, a respeito do número dos religiosos fora de Lisboa, por razão de que 

os religiosos deste partido tinham governado doze anos com provinciais 

sucessivos, e eram raríssimos os noviços que aceitavam, naturais de Lisboa 

que, a prolongarem por mais tempo o seu governo, sem dúvida se veriam os 

religiosos de Lisboa extintos na Província se impetrou, com beneplácito de El 
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 Documento truncado no original. 
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Rei o Senhor D. João V que Deus haja, pai de V. Majestade, da Sé Apostólica, 

um Breve de Alternativa, no qual se fez a divisão de dois partidos, um que 

compreende Lisboa e seus subúrbios, inclusive a Província do Alentejo e 

Ultramar; e outro que compreende de fora de Lisboa até Cantanhede com seus 

distritos e onde a província tem o último convento. 

Este se aceitou na Província, e se incorporou no Estatuto que de novo 

se fez, e pelo teor dele se fizeram sempre com muita paz as eleições, 

alternando nelas os lugares, assim em um como em outro partido, pela mesma 

forma que no Breve se manda sem discrepar dele coisa alguma. 

     Nesta posse mansa e pacífica esteve a Província perto de trinta anos até 

que o Provincial pretérito, Frei José da Piedade, antes de celebrar a 

Congregação, começou a alterar a Província, levantando com frívolo 

fundamento a questão, de que este Breve lançado no Estatuto se achava 

viciado nas palavras: “Lisboa  e seus subúrbios, vulgo arrabaldes”, por se achar 

este mesmo Breve nos bulários com estas  palavras: “Lisboa com seus 

territórios, vulgo termos”. 

     A esta afectada dúvida se respondeu que o Breve do Estatuto era legítimo e 

verdadeiro, porquanto, sendo passado o Breve com estas palavras: “Lisboa 

com seus territórios, vulgo termos” 151, de novo se suplicara à Sé Apostólica 

para mutação delas em estas: Lisboa com  seus subúrbios vulgo arrabaldes 152. 

     Este Breve com a mutação só destas palavras estava no arquivo da 

Província, e por ele é que o Lente de Teologi,  Frei Valério do Sacramento, hoje 

Bispo de Angra, fazendo de novo o Estatuto lançou nele o traslado que nele se 

acha impresso. 

    E como este, do primeiro Breve, tão somente deferia na mutação das 

referidas palavras quando se traduziu nos bulários, eo  tradutor lançou neles o 

Breve de que teve notícia que foi o primeiro, e não fez mais diligência pelo 

segundo. 

     Mas como o dito Provincial Frei José da Piedade, vendo-lhe fazia mais 

conta ao seu governo, e partido de fora, o Breve, pelo teor que se achava nos 

bulários do que o que se achava no Estatuto da Província, indo a Capítulo 

Geral, diz buscara o Breve pelo teor do Estatuto na Secretaria dos Breves, e 

que não achara, senão só o que se achava lançado nos bulários. Certo que 
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não fiz a diligência devida, que a fazê-la o acharia como ao depois se achou, 

fazendo-se diligência por eles. 

     E assim, com dolo e zelo de fingido escrúpulo,  propôs a sua afectada 

dúvida ao Geral, o que sem mais informe, dando o Breve por viciado, ordenou 

fizesse a Congregação pelo teor dos Breves do bulário. E com efeito assim o 

fez, e nela se elegeram pelo partido de Lisboa dois religiosos Confessores em 

Guardiães que eram do termo que até então, segundo o Breve do Estatuto, 

eram reputados pelo partido de fora, sujeitos verdadeiramente iletrados e 

totalmente incapazes para o ministério, nem havia mais religiosos do termo 

com os anos que determinaram as leis da Província para serem eleitos que, a 

havê-los, todos sairiam eleitos Guardiães pelo partido de Lisboa, ainda que 

fossem incapacíssimos, porque o dito Provincial legitimamente não atendia a 

mais que fazer com estas eleições, bom o seu partido, e seguro o seu governo. 

     E mostrando tanto escrúpulo nas palavras deste Breve nenhum mostrou em 

não observar o que nele manda o Papa a respeito da recepção de noviços e 

eleição de estudantes, pois determinando que os provinciais aceitem tantos 

noviços de um como de outro partido, o Padre Provincial o fez muito pelo 

contrário, aceitando no seu triénio cincoenta e tantos, de Lisboa seriam 

somente sete até nove, o que aceitou, e ordenando a mesma igualdade nos 

estudantes, metendo um curso no Grão-Pará foram quinze  do partido de fora, 

e três de Lisboa dos quais dois eram da Província do Alentejo. 

     Vendo os religiosos do partido de Lisboa, feita pela injusta determinação do 

Padre Geral, a Congregação tão contrária ao Breve, cujo transunto apresentam 

incluso, em que se tinha suplicado pela mutação das referidas palavras o que 

se remetia ao Padre Geral, não obstante esta insinuação tão evidente, e 

reconhecer ele ser verdadeira, como assim o atestou, tornou a determinar se 

celebrasse o Capítulo pelo mesmo teor com que se tinha feito a Congregação, 

e que deixava o direito, as pessoas prejudicadas, determinação 

verdadeiramente incivil, e contra todo o Direito, mas assim quis satisfazer ao 

empenho do dito Provincial Frei José da Piedade. 

     E porque alguns religiosos doutos, e pelo bem das consciências, quiseram 

punir pela observância deste Breve, pelo que havia tantos anos se haviam feito 

as eleições, evitando-se assim toda a nulidade que nelas podia haver por 

serem feitas contra as disposições dele sinistramente, e com informes menos 

verdadeiros lhes solicitou meios violentos extraordinários com que os impedia, 

e com que os mais se intimidaram para o poderem fazer. 
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     E como não teve quem se lhe opusesse a esta determinação, fez o Capítulo 

pelo teor do breve dos bulários, em que se elegeu pelo partido de Lisboa o 

Provincial Frei António de Santo Estêvao, por ser este ex-diâmetro oposto ao 

seu partido, como assim o tem mostrado neste seu governo, e por este motivo 

é que foi eleito, com o fim de que este, seguindo mais o partido de fora que o 

seu, o acharia mais pronto que outro qualquer para consentirem que se 

desfaça o tal Breve de Alternativa, projecto em que tem andado um Frei   

Francisco de Santo António, motor de todas estas máquinas, e que tanto tem 

perturbado a paz em que estava a Província, e quem nesta parte muito 

favorece o dito Padre Provincial. 

     E tanto tem desempenhado este o fim por que o elegeram que na 

Congregação que se fez em Outubro de 1753 com notória e clamorosa 

injustiça, removeu dos seus lugares a dois religiosos Lentes graves e doutos, 

que ambos estavam actualmente Guardiães do partido de Lisboa, e para suprir 

o número destes elegeu dois religiosos Confessores, sujeitos totalmente 

iletrados, um do termo de Lisboa, e outro do Alentejo, ambos eleitos pelo 

partido de Lisboa, por serem mais inclinados ao partido de fora, para que desta 

sorte além de ter polaridade de votos, não tivesse religiosos com capacidade 

que no Capítulo futuro se lhe pudessem opor às determinações, que com 

fundamento se presume tem em convir a desfazer-se o tal Breve de Alternativa, 

tudo em oposição aos religiosos do seu partido, a respeito de quem tem 

mostrado tanta paixão, que a muitos deles, e ainda graves, tem tratado com 

desatenções grandes e incivilidades, o que não somente experimentam os 

religiosos, mas ainda as pessoas mais ilustres, a quem não só o dito Padre 

Provincial, mas também os padres do governo faltam com atenção e respeito 

devido, o que se faz mui sensível dos suplicantes. O que se não vê obrar a 

respeito dos outros, como é notório, assim intra como extra claustra, de que 

tudo se poderá Vossa Majestade informar. 

     E porque do referido se pode originar do [ ] perturbem a paz e quitação da 

Província em que até agora esteve [ ], e pedindo já que se dignou de lhe fazer 

a grande honra de a tomar [ ] real benignidade prover de remédio aos ditos 

religiosos que tem contr[ ]enar por seu real decreto ao Padre Provincial que o 

faça observar com [ ]rem coisa alguma e que havendo-se impetrado outro 

algum [ ] ser apresentado, visto não acharem os suplicantes outro recurso [  ] 

para a quem confiadamente recorrem, rogando injustamente a Deus [  ]. 

      E Roga Mercê. 
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DOCUMENTO Nº 253 

1754, Novembro, 2, Convento da Casa Nova – Carta de Frei João do 

Nascimento ao Ministro Frei Manuel do Sacramento sobre a divisão dos 

conventos do Maranhão. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 6. 

 

     Caríssimo Irmão Ministro, 

     A Divina Graça lhe assista a Vossa Caridade com muitas melhoras na sua 

moléstia, e saúde muito perfeita. 

     Vossa Caridade me manda dizer que lhe diga eu a causa porque razão 

quando se executou a divisão no Estado do Maranhão, se fez a troca dos 

conventos contra a disposição do breve. O que posso dizer  nesse particular é 

que a tal troca ou divisão me parece foi conforme dispôs o breve. Assim o 

entenderam todos os que lá estavam de uma e outra província, principalmente 

o Irmão Frei João de São Diogo, o Irmão frei Paulo de São Francisco e o Irmão 

Frei João de Santo Atanásio, porque se a troca ou divisão não fosse assim, 

haveria queixosos, ou da nossa província ou da Conceição. E não constou que 

se queixassem alguns naquele tempo. É o que sei e posso dizer a Vossa 

Caridade a quem Deus guarde como desejo. Casa Nova 2 de Novembro de 

1754. 

     De Vosso humilde súbdito e muito seu venerador 

(a) Frei João do Nascimento 

      [No verso] Eu, o Padre da Província Frei Manuel do Sacramento, posso certificar 

nesta matéria, que estando no Convento do Maranhão, a estudar Filosofia com o 

Nosso Padre Frei João de São Diogo, que era o leitor actual, presenciei a divisão, e 

repartição, que se fez dos dois conventos de Santo António do Maranhão, e Santo 

António do Pará entre as duas províncias, e estou muito bem certo que a divisão se 

fez naquele Estado conforme ia no breve da divisão, e sem alguma alteração, nem 

dúvida da parte dos religiosos de uma e outra província nem me consta, que nessa 

matéria houvesse alguma dúvida naquele Estado, e se teve por todos ser feita a 

divisão dos ditos dois conventos muito em conforme com o Breve da divisão. 

Em fé do que me assinei. 

(a) Frei Manuel do Sacramento, Padre da Província 

 

DOCUMENTO Nº 254 

1754-1755 – Livro de Patentes do Convento de Nossa Senhora da Ínsua, 

em Caminha, com referência às missões do Maranhão. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província da Conceição, Convento de Nossa Senhora da Ínsua 

de Caminha, Livro 1 (1750-1792), 210 fls. 

 

     Este Livro de Patentes, pôs neste Convento de N. Senhora da Ínsua, sendo 

Guardião dele o Irmão Frei António da Natividade Confessor no Ano de 1755” 

 Mandamos ao N. Comissário Irmão Definidor Secretário, que numere e 

rubrique este Livro. Em visita [ ] 14 de Janeiro de 1754. Frei Paulo da 

Soledade, Ministro Provincial 

     (…) Frei José de Jesus Maria Pregador e Ministro Provincial da Imaculada 

Conceição neste Reino de Portugal e Estado do Maranhão, etc. Fazemos 

saber a todas Vossas Caridades em como no corrente 14 de Dezembro deste 

ano de 1750 recebemos uma patente em latim do Nosso Reverendo Padre 

Geral Frei Pedro João de Molina, e nela mandava se trasladasse em português 

para melhor inteligência dos religiosos leigos, cujo teor é o seguinte [cit. em 

latim]. 

     (…) porque estas nossas letras, e mandados nelas incluídos com clareza e 

facilidade sejam entendidas pelos religiosos, logo mandamos a todos os 

Ministros Provinciais que literal e fielmente as traduzam em língua doméstica, 

que é própria e vulgar das suas nações respectivas, e assim traduzidas façam 

que se leiam, e publiquem em cada um dos conventos (…). 

Madrid, Convento de Nosso Padre São Francisco, 23 Novembro 1750 

     (fls. 22 vº) 

     Actas do capitulo celebrado 19 Outubro 1754 celebrada no Convento de 

Santo António em Viana. 

     (…) nº15: “Determinou-se que os religiosos que tiverem dois anos de 

assistência no Maranhão, ainda que não tenham completo os quinze anos de 

hábito, possam ser instituídos confessores de seculares na forma prescrita, 

precedendo sempre as requesitas atestações do seu procedimento, votos, 

ciência e capacidade de exercício nas missões daquele Estado, e no serviço 

delas com louvor e satisfação se possam dispensar para poderem confessar 

mulheres, ainda que não tenham 20 anos de hábito, nem os cinco de 

confessarem homens, reputando-se-lhes, e levando-lhes em conta cada ano e 

meio que estiverem de mais no serviço das mesmas missões com a dita 

satisfação e louvor por uma presidência ou portaria, aos que não forem 

pregadores, e depois de completas as que se requerem para um ser Guardião, 

se concedem aos mesmos como também aos pregadores por cada seis anos 



 920 

de mais na mesma forma, além dos de sua obrigação uma guardiania sem 

entrar nesta conta, nem parte a dos anos que os Pregadores tiverem obrigação 

de assistir no Estado, os seis que gastarem nos seus estudos, mas sim todos 

os que depois destes tiverem com o dito louvor, e satisfação no exercício e 

serviço das missões, se lhes levarão em conta para as ditas precedências, 

como se estivessem actualmente pregando na Província”. 

    (fl.28) Determinações do Definitório no mesmo Capítulo. 

     (…) 5. Confirmam-se e mandam-se observar de novo a respeito do governo 

do Maranhão as determinações do Definitório pertérico em sessão de 28 de 

Março de 1752, e mandadas publicar, e trasladar na mesma forma que se 

acham estabelecidas, e somente com a declaração que, morrendo, ou 

renunciando com justas causas alguns dos Colegiais eleitos pelo Definitório, 

estando eles no primeiro ano nos seus estudos (…) 153. 

     (…) fl. 54: “depois da água benta, e o mesmo no silêncio do verão, se não 

ouça dentro do convento conversa alguma, nem estrondos de sandálias”, fl. 54 

vº); que não escrevam cartas ao Provincial, só as estritamente necessárias (…) 

“que não se faça obra alguma de novo, e somente as adiantadas se concluam, 

muito conforme à santa pobreza, e com a possível brevidade a fim de haver 

sossego que a multiplicidade das obras tem perturbado na Província” (…);                                

(fl. 54 vº) “a ociosidade que reina nos muitos filhos desta Província, gastando 

inutilmente o tempo em dormir, jogar, andar pelas celas dos mais, palrar, 

murmurar, passear pelas varandas e, finalmente, vivendo uma vida tão 

monstruosa, que não é activa nem contemplativa” (fl. 59 vº).  As vagueações, 

os negócios, a devassidão (fl. 60 vº) (…) que não usem crucifixos dourados, 

nem de caixas para tabaco curiosas ou que não sejam de matéria vil, nem de 

caixas de lixa para óculos que custam 3 ou 4 dobras mais que as comuns. 

Proibem-se óculos aos religiosos moços, os cintos de linho “ pela devassidão 

que vão introduzindo” (fl. 62) (…) “temos achado pouca emenda nas caudas, 

largura e divisa dos hábitos (fl. 62) modo de tingir as túnicas, de cortar” (…) fl. 5 

vº: Não a navalhas particulares para se barbearem; fl. 74 vº: Proíbam-se 

candeeiros de mão (…) 154. 

                                            
153

 Seguem-se assuntos vários: fl. 53: João Francisco Pujete(?) ofereceu à Botica ao Colégio de 

Coimbra: Sufrágios perpétuos pela morte boticário. Referem-se questões como o Culto da Imaculada 
Conceição, jogos de cartas, proibição de chocolateiras, prática de exorcismos (fl. 54), 
procissões, estatutos, cerimoniais, etc.  
154

 Continuam as advertências: fl. 74 vº: Obras não superiores a 5.000 rs; fl.134 vº: “relaxação das 
sandálias e socos, com as capeladas, de modo que ficam os pés por diante todos cobertos (…) só com 
alguns dedos de fora, o que era interdito, pois todos os dedos deviam ficar a descoberto. 
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            1763, 26 Maio. Frei João de Santa Clara, Ministro Provincial e Il. 

Ministro Provincial João da Graça Secretário da Província 

     (…) Move-nos a fazer esta diligência a notícia que nos chegou de haver 

corrido voz, de que na frota deste ano de 1763 nos viera do Maranhão uma 

esmola de 6.000 reis, que alguns estendiam a 2 mil cruzados. 

     (…) No respeitante à esmola que se diz viera na sobredita frota do 

Maranhão, fazemos saber a todos, que ignoramos viesse alguma mais do que 

60 mil reis de 6 capelas de missas por uma vez (com uma dobra de 12 mil e 

oitocentos destinada para uma imagem de Santa Ana) e duzentos mil reis de 

dezassete capelas de missas por outro navio; toda a qual quantia se distribuiu 

com as missas pelos conventos da Província que o nosso procurador em 

Lisboa dirá, pois por sua mão correu a distribuição das sobreditas esmolas. E 

se alguém sabe, que na dita frota viesse alguma outra frota viesse alguma 

outra esmola, faça-no-lo saber, por carta sua, porque desejamos saber 

também. 

     (…) 34. Determinou-se que os comissários do Maranhão, não tendo 

missões que visitar, não ficarão gozando dos privilégios que os estatutos lhes 

concedem, mas só se lhes contarão por duas guardianias os três anos do seu 

governo. 

     (…) 44. Determinou-se que as esmolas que vêm do Maranhão se repartam 

com igualdade pelas casas de um e outro partido, que o Irmão Ministro julgar 

tem actualmente mais necessidade. 

        (…) 42. Determinou-se, que as igrejas se não lagem de pedra, nem se 

lhes ponham taburnos, mas que se lhes façam caixilhos de pedra, e sepulturas 

de pau. 

        (…) 42. Nenhum religioso que não confessor de seculares ou visitador 

actual, ou habitual, mande ou receba por qualquer via carta alguma … pena de 

disciplina e reclusão. 

        (…)  44. Confirmou-se a Acta de 26 do Capitulo 15 que manda não se 

aceitem ornamentos preciosos, e se declaram preciosos que tiverem ouro ou 

prata, mandando-se daqui em diante, se não façam de matizes, nem de 

semelhante diversidade de cores com o que se não observa o Rito da Igreja 

(fls.75vº-76). 

     (…) Que se abram todas as cartas antes de serem entregues (fl. 76) 

disciplinas, estudos; fl. 82vº, sobre o culto Imaculada; fl.103, os Cânticos; fl. 86 
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proibidos sufrágios a pais e mães dos religiosos, fl.115 comer carne, p.119vº, 

proibido usarem resguardos para o sol, fl.129 vº visitas a mulheres. fl.123. 

(a) Frei Francisco dos Santos Ex-Leitor de Teologia e Ministro Provincial 

desta Santa e Real Província da Imaculada Conceiçã, 22 Agosto 1773 

     (…) 8. Que pela alma do Irmão Frei Manuel de São Diogo quando falecer, 

se façam todos os sufrágios que se costumam fazer;  9. Que pela alma do 

Irmão Donato Raimundo de Santo António, assistente no Convento de Santo 

António do Maranhão, se façam no seu falecimento os mesmos sufrágios que 

se fazem aos irmãos da confraternidade, atendendo ao muito que tem dado a 

esta Província (…)155; a fl.133, Extinção da Companhia de Jesus dada a 

conhecer à Província da Imaculada Conceição por carta de 22 Outubro 1773 

com breve, etc; fl.167: Canto (obrigatório para saber para ser eleito colegil) 

chão e órgão: que não seja o órgão precioso, a fl.167; a fl.168vº: que não 

exceda (o órgão) o custo de 20 moedas de ouro. 

 

DOCUMENTO Nº 255 156 

1755, Fevereiro-Março, Lisboa – Copiador com nove cartas de Sebastião 

José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, e duas de D. José 

I, dirigidas a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Capitão Geral do 

Estado do Grão-Pará e Maranhão, ao Bispo do Pará, e ao Ouvidor Geral 

do Pará. 

Arquivo da Biblioteca D. Manuel II de Vila Viçosa (Museu-Biblioteca da Casa de 

Bragança), Ms. CXVI,  Manuscriptos Originaes, 1755. 

 

     Índice do que contém este Livro 157: 

                                            
155

 A fl.133, notícia sobre a extinção da Companhia de Jesus dada a conhecer à Província da 

Imaculada Conceição por carta de 22 Outubro 1773 com Breve pontifício; A fl.167: necessidade 

de saber canto hão e órgão, condição obrigatória para poder ser eleito colegial, mas “que não 

seja o órgão precioso”; a fl.168 vº: que o órgão o custo de 20 moedas de ouro. 

156
 A autora tenciona dar à estampa um ensaio específico sobre este valioso conjunto 

epistolográfico pombalino da Biblioteca de Vila Viçosa, onde tantos dados se revelam sobre as 

políticas de Pombal e de seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado no tocante ao 

Estado do Maranhão e Grão-Pará. 

157
 Este índice encontra-se a abrir o Manuscrito com letra da época. No entanto, depois de uma 

análise mais atenta, verifica-se que há algumas imprecisões. Por exemplo, a carta com o nº 2 

do índice original, que aparece sem data, é um acrescento à nº 1, pelo que a numeração 

atribuída é incorrecta. Finalmente, o estudo do códice permitiu aferir a existência de onze, e 

não dez, cartas, conforme o próprio índice original  deixa supor. Ao longo do códice aparece 
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Carta original do Marquês de Pombal para o Capitão General do Pará, 

sobre negócios importantes de aquele Estado. Veja-se a nota escrita na 

margem...............................................................................................1755 

 

1. Carta original do Marquês de Pombal para o Capitão General do Pará, 

sobre os quartéis para os soldados......................................................S.d. 

 

2. Carta de El-Rei para João da Cruz Diniz Pinheiro, ouvidor geral do Pará, 

sobre negócios do Maranhão ............................................................1755 

 

3. Carta de El Rei para Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Capitão 

General do Grão-Pará, sobre negócios daquele Estado……………..1755 

 

4. Carta original de Marquês de Pombal para o Marquês de Penalva para 

que se passe patente a um índio........................................................1755 

 

5. Carta original do Marquês de Pombal para o Governador e Capitão       

General do Pará, sobre os negócios daquele Estado.........................1755 

 

6. Carta original do Marquês de Pombal para o Governador e Capitão 

General do Pará, sobre a partida das frotas.......................................1755 

 

7. Carta original do Marquês de Pombal para o Governador e Capitão 

General do Pará, sobre as novas de Gomes Freire de Andrade…….1755 

 

8. Carta original do Marquês de Pombal para o Governador e Capitão 

General do Pará, sobre os Bispos, Militares e Ministros que vão de 

novo....................................................................................................1755 

 

9. Carta original do Marquês de Pombal para o Bispo do Pará, sobre a 

partida da frota....................................................................................1755 

 

                                                                                                                                
outra numeração sobreposta a cada uma das cartas, que deveria corresponder à ordem com 

que eram enviadas aos destinatários. Aparecem várias menções a cartas numeradas, divididas 

por colecções, conforme eram preparadas para cada expedição de correio. 
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Contém este livro 10 documentos originais 158. 

 

Carta nº 1 159  

1755, 14 de Março, Lisboa – Carta original de Sebastião José de Carvalho 

e Melo para o Capitão General do Pará, sobre negócios importantes 

daquele Estado.  

B.D.M.II, Ms CVI, fls. 1-10 vº. 

 

     Para o Governador e Capitão Geral do Pará em 14 de Março de 1755 

recompilando as resoluções que Sua Majestade havia tomado sobre os 

negócios mais importantes e urgentes daquele Estado. 

 

     Meu Irmão do Meu Coração. 

     Fiz presentes a El Rei Nossa Senhor todas as cartas que me havieis dirigido 

pela frota do ano de 1753, e as que se continham nos três catálogos de 11 de 

Março, 6 de Julho e 3 de Setembro de 1754. 

     E não sendo possível que eu vos possa fazer uma resposta especial sobre 

cada uma das referidas cartas, vos participarei nesta as resoluções que Sua 

Majestade tem tomado sobre cada um dos negócios mais graves do Real 

Serviço, a que em substância se reduziram todas as sobreditas cartas, e as 

mais que recebi desse digno Prelado Diocesano, e dos Ministros desse Estado. 

     O primeiro dos referidos negócios consiste no despotismo que pretendem 

sustentar os regulares contra a jurisdição real e episcopal, e nos monopólios da 

liberdade dos índios, dos frutos da terra, e comércio interior e externo desse 

Estado, que os mesmos Regulares se arrogam pelo estranho meio do mesmo 

despotismo com [riscado: tantos] injúria dos seus Sagrados Institutos, com 

(desautorização) da autoridade régia, e com tantas ofensas de Deus e desses 

povos miseráveis vítimas de tantas violências. 

                                            
158

 Mantém-se o título usado no índice original sempre que corresponda ao teor do documento. 

Em nota, o título usado no Catálogo Manuscritos da Biblioteca de D. Manuel II, Paço Ducal de 

Vila Viçosa, op. cit.. Anexos, p. 196. Neste caso: “Sebastião José de Carvalho e Melo ao 

Governador e Capitão General do Pará. Liberdade dos índios e despotismo sobre eles por 

parte dos Regulares. Vários assuntos. Lisboa” 

159
 No original, “Carta nº. 11”. Na parte superior do documento, “1755”. À margem, “Pombal, 

original”. No Catálogo Manuscritos, op. cit., “Sebastião José de Carvalho e Melo ao Governador 

e Capitão General do Pará. Liberdade dos índios e despotismo sobre eles por parte dos 

Regulares. Vários assuntos”. 
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     E não podendo ocultar-se a incomparável compreensão dos mesmo Senhor 

que a dissimulação que a este respeito foi virtuosa até se completarem todas 

as informações necessárias, já não podia ser, nem decorosa, nem possível nas 

circunstâncias que hoje se apresentam, e vos são manifestadas. Ocorreu a 

esta urgente necessidade com os remédios seguintes: 

     Primeiramente contra o que até agora se não praticou, nem se poderia 

esperar nesse Estado, manda sair dele, e dos seus domínios do Brasil, com 

segredo que o mesmo Senhor revelou a poucos dos ministros desta corte, os 

missionários Manuel Gonzaga do Piahuí, Teodoro da Cruz do Caeté, e António 

José, e Roque Undertfunt do Rio da Madeira, pelos atentados [e contra que fa] 

com que insultaram os ministros de Sua Majestade, e contrabandos que 

fizeram, e em que continuam. 

     Não deveis, porém, dar ao [entrelinhado: vice] Provincial estes motivos, 

reduzindo-vos somente aos que, por palavras gerais se contêm na carta 

firmada pela real mão de Sua Majestade sobre esta matéria. 

     Porém, depois nas conversações familiares que tiveres a outros propósitos, 

podeis sugerir ao vice-Provincial que Sua Majestade quer que os religiosos 

vivam nos seus domínios [entrelinhado: da América] como vivem neste Reino, 

[isto é, com exemplo e distracção], reduzindo-se à espiritualidade dos seus 

Santos Ministérios. E que os Magistrados Seculares obrem também a mesma 

imitação, sem que uns embarassem os outros com perturbação e ruína desses 

povos, [entrelinhado: promovendo] outras semelhantes práticas [entrelinhado: 

que sejam tão suaves no modo, como significantes na substância, para que lhe 

façam ver] [riscado: façam ver, que não temeis o seu grande poder] 

promovendo outras semelhantes práticas; que nem se temem as suas 

arrogâncias; nem se há-de faltar por uma parte a suma veneração da Igreja; e 

pela outra, a manutenção da autoridade dos ministros de Sua Majestade. 

     Em segundo lugar tem Sua Majestade resoluto que aos missionários se 

estabeleçam côngruas, na conformidade do que ponderaste na Carta de 18 de 

Fevereiro de 1754, e do [entrelinhado: antigo] voto [riscado: papel] que [o tio 

escreveu me remetendo] sobre o requerimento de Paulo da Silva em nome 

desses povos. [entrelinhado: Fica, porém] Fica porém em segredo esta 

resolução, da qual vos avisarei mais largamente pela primeira ocasião, porque 

Sua Majestade achou conveniente reservar a execução desta sua Real Ordem 

até vos recolheres ao Pará. 
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     Em terceiro lugar resolveu Sua Majestade reduzir as aldeias, e fazendo-as 

vilas e povoações civis na conformidade da sobredita carta, e voto, posto que 

também fica ainda em segredo este negócio pelo mesmo motivo. 

     Em quarto lugar tem Sua Majestade tomado a mesma resolução a respeito 

da liberdade dos índios, na conformidade de certa doutrina de Solorzano 

referida na vossa carta de 8 de Novembro de 1752. 

Enquanto se vos não expedem as últimas ordens para assim o 

executares, ireis dispondo as coisas no conformidade da instituição que vos 

expedi a 15 de Maio de 1753 desde o parágrafo 10 até ao 34, e do que esse 

digno prelado me escreveu em 8 de Março de 1754, e vós pela carta nº 10 da 

colecção daquele mês. 

Em quinto lugar mandou S.M. remeter para o provimento da expedição 

resgate dos índios, uso dos engenheiros, e serviço da Ribeira das Canoas os 

mantimentos e géneros, que constam da relação inclusa. Para os [riscado: 

fardamentos] uniformes das tropas as [riscado: peças] quantidades de [riscado: 

pano] lona fina, brins, e fardetas, que recebereis em peças nesta ocasião, e na 

da partida de outra embarcação, que se fará à vela brevemente; para o 

pagamento das mesmas tropas, quarenta contos de reis, de que vos foram 

vinte pelo navio que ultimamente partiu, e vão agora outros vinte; para as 

despesas da expedição outros quarenta contos, que também Sua Majestade 

mandou agora meter a bordo. E para as madeiras que vêem para a Ribeira das 

Naus manda também remeter o dinheiro necessário pela consignação a que 

pertence, ordenando o mesmo senhor, que todas estas receitas e despesas se 

façam em livros separados para se não imputar em nenhuma delas, o que 

pertencer às outras. 

     Em sexto e último lugar, manda Sua Majestade [riscado: contentar o ouvidor 

geral] animar esses ministros no desalento em que se tinham posto pelos 

competentes e respectivos meios, que vos serão presentes com a chegada 

[riscado: da frota] dos Despachos que leva esta frota. 

     O segundo dos mesmos negócios consiste no estabelecimento Companhia 

para a introdução dos pretos nesse Estado, que propuseste nas vossas cartas 

1ª, 2ª, 3ª e 12ª da colecção de 11 de Março do ano próximo passado. 

     E compreendendo facilmente Sua Majestade as grandes utilidades que a 

esse Estado se hão-de seguir da referida companhia, tem dado as ordens 

necessárias para ela se estabelecer, não com o fundo dos doze contos de réis 
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que [oferecem eles] ofereceram esses moradores, mas sim com o de um 

milhão, que só pode ser competente soma para semelhante empresa. 

     O mesmo senhor tem resoluto ajudá-la com o seu Real Erário, e com a 

imediata protecção Régia, que lhe será tão necessária para se sustentar. Sua 

Majestade me fez a honra de encarregar deste estabelecimento. 

     Nele fico trabalhando ainda em segredo com o cuidado e diligência que 

peço a Deus abençoe para suprirem a falta do meu préstimo. Brevemente 

espero remeter-vos os planos. Entretanto, podeis consolar alguns dos 

principais interessados mais capazes de confiança, dizendo-lhes que nem Sua 

Majestade tem este negócio em esquecimento, nem eu deixarei de o promover 

no que for possível. 

     O terceiro dos mesmos negócios consiste na necessidade de ocorrer às 

desordens do Piahuí que me referistes nas cartas nº 5 da Colecção de 11 de 

Março; nº 2 e nº 12 da outra colecção de 6 de Julho, e nº 1 da outra colecção 

de 3 de Setembro do ano próximo passado. 

     E também estas representações vão deferidas com a ampla e honrosa 

Instrução que Sua Majestade manda em carta firmada por sua Real Mão ao 

ouvidor geral João Diniz da Cruz Pinheiro para passar àquela ouvidoria; e com 

a nomeação de ministro para ela, o qual foi tirado de Santarém onde tinha ano 

e meio de juiz de fora pelas boas informações que o mesmo senhor teve da 

sua integridade. 

     O quarto negócio consiste na guarda que mandaste pôr na Aldeia de 

Trocano para evitar os contrabandos referidos na carta nº 4 do Compêndio de 

6 de Julho, nº 3 do outro Compêndio de 3 de Setembro do ano próximo 

passado, e na carta que o Bispo me dirigiu no 1º de Outubro do mesmo ano. 

     E também resolveu o mesmo Senhor, quanto à [riscado: Guarda prov] 

Guarda Militar aprovando a vossa presença, e ordenando-vos que useis das 

mais que vos parecerem necessárias. 

     Quanto aos dois religiosos que desviaram os vassalos de Sua Majestade da 

observância das suas leis, para se arrogarem o contrabando do ouro [das 

Minas] que fossem exterminados como acima digo. 

     E quanto aos homens que eles distraíram se conformou S. Majestade com o 

parecer do mesmo bispo, ordenando que sejam soltos depois de advertidos e 

de assinarem termo de não reincidirem. 
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     O que se entende depois de haverem deposto formalmente sobre os factos 

que deram motivo à sua prisão. E estes depoimentos me remetereis para os 

fazer presentes a Sua Majestade. 

     E o mesmo senhor aprovou que [riscado: em as aldeias] nas povoações que 

estabelecestes de novo, se tenham posto clérigos, ordenando que o mesmo se 

pratique nas mais que se forem estabelecendo, não obstante as ordens 

[riscado: precedentes, porque este será o mais eficaz meio], não obstante as 

ordens que antes se expediram em contrário, principalmente [riscado: em tudo 

porque...] pelo que respeita ao Rio da Madeira, e às fronteiras e domínios da 

Espanha onde a experiência tem mostrado que os Regulares só servem de 

fazer contrabandos, e de impedir o comércio dos moradores desse Estado com 

tanto [riscado: escândalo] descrédito dos [riscado: hábitos] religiosos hábitos 

[entrelinhado: e dos Regulares] com o prejuízo público desse [riscado: 

Estado]s, moradores seculares, atendido o que António José e Roque 

Underfunt praticaram nesta aldeia, e o que Manuel dos Santos obviou na outra 

aldeia da margem do Rio Javari. 

     E considerando S. M. que se os ditos Regulares [riscado: se arrogarem] 

continuassem nos atentados com que tem impedido [a livre] o comércio do 

Pará com o Mato Grosso pelo Rio da Madeira, e à comunicação com os 

domínios de Espanha, ficariam cortados pelas suas raízes os principais 

interesses desse Estado, e com eles os meios de o beneficiar. 

     Preferiu o mesmo Senhor a utilidade pública do Estado à contemplação 

particular, revogando as ordens que antes se tinham expedido sobre esta 

matéria pelas que se contém na carta firmada pela real mão [riscado: de Sua 

Majestade], que agora recebereis comeste assunto. 

     O Quinto negócio consiste nos outros atentados que o referido Manuel dos 

Santos cometeu na dita nova Aldeia do Rio Javari com os escândalos que 

prevenistes pela carta nº. 2 do Compêndio das que vieram pela frota do ano de 

1753, e de que informaste [entrelinhado: e depois de haverem sido verificadas], 

pela outra Carta nº 9 do Extracto de 3 de Setembro de 1754. 

     E também Sua Majestade proveu sobre esta matéria com os motivos acima 

indicados; não só com as ordens e carta régia acima referia, mas também com 

outra carta firmada pela real mão do dito Senhor, que agora recebereis para 

entregares aquela [riscado: a referida] aldeia na administração espiritual dos 

Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo, enquanto a prudência, e a 
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política de sustentar os ditos Religiosos Carmelitas na separação em que se 

acham [sendo os mesmos fortes] vos não permitir que ponhais ali clérigos. 

     A este propósito lembrou também que seria útil encarregar alguma aldeia à 

administração espiritual dos religiosos de nossa Senhora das Mercês nossa 

padroeira; porque também assim se lucraria separar estes religiosos dos outros 

que têm mais poder, contanto que entrem debaixo das condições que vão 

ordenados para os Carmelitas, a quem se cometer a administração da nova 

aldeia do Javari. 

     E porque Sua Majestade previu que o vice-Provincial da Companhia, não 

achando outra defesa para se sustentar naquela aldeia, recorreria a negar o 

facto da rejeição da reserva do Governo temporal: dizendo que sempre estivera  

dispostos a aceitar aquela condição. 

Mandou o mesmo Senhor subir à sua Real presença (para nela ficarem) a 

carta que escrevestes ao meu colega sobre esta matéria em 29 de Janeiro de 

1753 com todos os papéis que o acompanharam. 

O sexto negócio consiste no projecto do mesmo vice-Provincial da 

Companhia para obter pelas representações do Padre Malagrida a faculdade 

de fazer à sua custa a conquista do Rio de Tapajós, como referistes nas cartas 

nº12 dos que vieram pela frota do ano de 1753.nque ele tem com o Instituto da 

Companhia de Jesus, para não conceder a licença que se intenta pedir carta 

me manda responder-vos que fica informado da irregularidade deste projecto, e 

da incompatibilidade que ele tem com o Instituto da Companhia de Jesus para 

não conceder a licença que se intenta pedir [riscado: ao mesmo Senhor]. 

     O sétimo negócio consiste na perturbação que tem lavrado nesse Estado o 

Rábula João Baptista Gomes na forma que se contam na Carta nº10 da 

Colecção de 3 de Setembro de 1754. 

     E também Sua Majestade proveu nesta matéria mandando tirar desse 

Estado o referido Rábula, como ali vos serão presentes pelas ordens que se 

expedem com este assunto ao Ouvidor Geral, ou quem a seu cargo servir. 

    O oitavo negócio consiste na deserção dos índios das obras reais, do 

Serviço Real e da expedição do Rio Negro e aldeias daquela parte, pela 

sublevação a que os tem animado os Religiosos da Companhia, indignos de o 

serem, que se acham referidos em muitas das nossas cartas, e das desse 

digníssimo prelado, com as intoleráveis consequências de serem iludidas as 

Reais Ordens de Sua Majestade na presença dos comissários castelhanos, e 
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impossibilitada com tanto pesar do Real Nome a demarcação que por essa 

parte se deve efectuar em comum benefício. 

     E considerando Sua Majestade, que tão temerários [entrelinhado: e tão] 

repetidos atentados, tem constituído uma urgência a que não admite o remédio 

dela a menor delacção. E vendo claramente, que a necessidade grave comum 

[entrelinhado: equiparando] [riscado: como tal] à necessidade particular 

extrema, estabelece uma lei superior a todos a quaisquer outras leis: 

mandando vir à sua Real presença ordens, que até agora frustrou a 

inconsiderada temeridade dos tais religiosos.  

     [Entrelinhado: foi servido resolver] E achando que, na que foi expedida a 18 

de Maio de 1753 pelo Senhor Diogo de Mendonça Corte Real ao Vice- 

Provincial da Companhia de Jesus nesses Estado, e aos superiores das 

Missões do Carmo, Mercês, Santo António, e Piedade, na conformidade da 

cópia inclusa se lhes declarou já que tínheis ordem, no caso de se vos não 

darem os índios para os tirardes por força. 

     Foi Sua Majestade servido resolver, que o mesmo espírito daquela carta 

[riscado: procedais na] se passasse da ameaça à execução nos termos da 

outra carta firmada pela Real Mão que também agora recebereis com esta 

[entrelinhado: na data] de 11 do corrente. E tenho por certo que com as 

providências que Sua Majestade deu na referida carta não faltarão índios para 

o seu Real Serviço. [Ajunto a cópia da que o meu, outra carta que o meu 

colega havia escrito aos superiores dessas Missões em 18 de Maio de 1753. 

Também incluirei nesta a Relação]. 

     [entrelinhado 160:] Sobre os outros negócios de que destes conta pelo 

Conselho Ultramarino vão também as respectivas resoluções de Sua 

Majestade, aprovando-vos a acomodação que fizestes dos oficiais de pé de 

castelo; a nomeação dos ajudantes da sala; as outras nomeações dos clérigos 

para párocos, mandando de vos restituir e ao Bispo o que lhe tem pago, e que 

se lhe continuem as côngruas de 80 mil réis. Também foi aprovado o 

estabelecimento dos quartéis para os soldados; o bando respectivo aos que 

desencaminham índios forros dos serviços alheios. E o mais que constará das 

ordens que recebereis por aquele expediente. 

     [Acrescentado com outra caligrafia] Depois de haver sido expedida a carta 

acima, resolveu Sua Majestade em consultas do Conselho Ultramarino, 

                                            
160

 Este acrescento encontra-se registado a páginas  10 e 10 vº, depois de já estar terminada a 

carta. 
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despachadas em 24 de Março do dito ano, o seguinte, sobre as fundações dos 

seminários em que os Padres da Companhia de Jesus pretendiam dispensa da 

lei do Reino para possuírem os ditos seminários e bens de raiz no Maranhão, e 

que não tivessem número certo de seminaristas: que não havia que deferir. 

     Sobre a conta que deu o Governador para casarem as índias com os 

vassalos do Reino, e os índios com vassalas portuguesas ficando todos hábeis, 

e, sobre se fundarem mais povoações por este  novo método, resolveu Sua 

Majestade que assim se praticasse, concedendo privilégios aos ditos 

matrimónios quando os filhos deles preferirem nos provimentos dos ofícios, e 

também aqueles que assim casassem, sendo hábeis. 10 vº 

     Isto é o que, por agora, vos posso dizer sobre os [principais] negócios mais 

interessantes, e urgentes, de que me informastes. E para servir-vos fico com o 

maior efeito desejando que Deus vos tenha conservado a perfeita saúde e 

grande robustez que vos terão sido necessárias para resistir a tantas fadigas 

do corpo e de ânimo. O mesmo Senhor vos guarde pelos dilatados anos que 

cordialmente vos desejo. 

Lisboa, em 14 de Março de 1755. 

 

                                                  Carta nº 2 161 

1755, 14 de Fevereiro, Lisboa – Carta de El-Rei D. José I para João da 

Cruz Pinheiro, Ouvidor Geral do Pará, sobre negócios do Maranhão 162. 

BDM II, Ms. CVI , fl. 11.  

 

     João Diniz Pinheiro Ouvidor General da [Capitania] do Pará. Eu El Rei vos 

envio muito saudar. Havendo reservado à minha Real Pessoa, a nomeação de 

ministro para tirar a residência do Ouvidor actual do Maranhão Manuel 

Sarmento, que tem acabado o lugar com sucessor nele provido. 

     Sou servido encarregar-vos da sobredita residência, ordenando-vos que 

[entrelinhado: sem embargo de haver mandado que fosse julgado na Relação 

da Baía] remeteis os autos dela à minha Real presença por mão de Sebastião 

José de Carvalho e Mello, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, e 

da Guerra. 

                                            
161

 No catálogo Manuscritos da Biblioteca D. Manuel II, Paço Ducal de Vila- Viçosa, op.cit. vem  

o título “El Rei D. José I a João da Cruz Dinis Pinheiro Ouvidor geral do Pará. Retirar a 

residência ao Ouvidor do Maranhão, Manuel Sarmento, já com sucessor. Lisboa, 14 .II.1755”. 

162
 Na parte superior do documento aparece a numeração nº 12, 13. 
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     Para o que vos confio a necessária jurisdição com a de nomeares  para 

escrivão da mesma Residência  a pessoa que vos parecer mais idónea, dando-

lhe juramento  no caso de não ser oficial público. 

     E a Francisco Xavier de Mendonça Furtado Governador e Capitão General 

desse Estado, ou a quem seu cargo servir, o mando assim participar. 

Escrita em Lisboa a 14 de Fevereiro de 1755. 

 

Carta nº 3 163 

1755, 14 de Fevereiro, Lisboa – Carta de El-Rei para Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, Capitão General do Grão-Pará, sobre negócios daquele 

Estado. 

BDM II, Ms CVI, fl. 11vº. 

 

     Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Governador e Capitão General 

do Estado do Grão-Pará, e Maranhão, Amigo. Eu El Rei vos envio muito 

saudar. 

     Havendo encarregado a Residência do Ouvidor actual do Maranhão Manuel 

Sarmento a João Diniz Pinheiro Ouvidor General desta Capitania [riscado: do 

Pará] em a faculdade de nomear escrivão para a mesma residência, me 

pareceu participar-vos o referido, para que, assim, o fiqueis entendendo, e 

façais dar ao [riscado: referido] mesmo sindicante toda a ajuda, e favor, de que 

necessitar ao dito respeito. 

Escrita em Lisboa a 14 de Fevereiro de 1755. 

 

Carta nº 4 164 

1755, 14 de Março, Lisboa – Carta de El-Rei para Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, Capitão-General do Grão-Pará, sobre negócios daquele 

Estado. 

BDM II, Ms CVI, fl. 12- 12vº 

 

                                            
163

 No original a numeração nº 13. No catálogo Manuscritos da Biblioteca D. Manuel II, Paço 

Ducal de Vila- Viçosa, op.cit. vem  o título “El Rei D. José I a Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado Capitão General do Grão-Pará e Maranhão. Vencimento de Lourenço de Anvers 

Pacheco tesoureiro da expedição para demarcação dos Limites do Norte”. 

164
 No original com a numeração nº14. Não está enunciada no Catálogo Manuscritos, op. cit.  
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     Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Governador e Capitão General do 

Estado do Grão-Pará, e Maranhão, Amigo. Eu El Rei vos envio muito saudar. 

Havendo nomeado Tesoureiro da expedição que mandei fazer para a 

Demarcação dos Limites dessa parte do Norte a Lourenço de Anvers Pacheco, 

hei por bem que com o dito emprego vença desde o dia em que entrou no 

exercício dele o mesmo ordenado que vence o Provedor da Fazenda desses 

Estado, e que desde o o dia em  que saiu do Pará [riscado: até que se recolher 

da sobredita expedição] se lhe pague dobrado o referido saldo] [acrescentado 

em letra diferente: na folha das despesas da sobredita expedição, enquanto ela 

durar]. 

O que me parecer [riscado: signific (sic) participar-vos] significar-vos para 

que assim o tenhais entendido, e façais executar.  

Escrita em Lisboa, a 14 de Março de 1755 

  

                                                Outra 

     Por alguns justos motivos que me foram presentes, hei por bem que o 

Provedor da Fazenda Real desse Estado Matias da Costa e Sousa [vença] se 

pague dobrado o ordenado que vence com o dito emprego pela folha das 

despesas da expedição das demarcações [riscado: desde o dia em que partiu] 

desde que a mesma expedição saiu da capital do Pará [riscado: a expedição 

dirigida às demarcações dos limites das conquistas dessa parte do Norte até o 

em que a mesma expedição se recolheu] até se recolher a ela. 

O que me pareceu,  

      Outra [riscado: idêntica com esta] 

     Havendo nomeado para Secretário das Conferências que deveis ter com o 

Primeiro Comissário de El- Rei católico meu Irmão e Cunhado, para a 

execução do Tratado de Limites a João António Pinto da Silva, hei por bem, 

que enquanto exercitar o dito emprego vença com ele o dobro do ordenado que 

antes vencia como Secretário do Governo desses Estado, e que nessa forma 

lhe seja pago na folha das despesas da sobredita expedição. O que me 

pareceu, etc. 

 

Carta nº 5 165 

                                            
165

 No original Carta nº 15. No Catálogo Manuscritos, op. cit., vem o título: “ Sebastião José de 

Carvalho e Melo ao Conde de Penalva. Patentes aos índios abaixo designadas”. 
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1755, 15 de Março, Lisboa – Carta Original de Sebastião José de Carvalho 

e Melo para o Marquês de Penalva para que se passe patente a um índio. 

BDM II, Ms., CVI, fl. 13- 13vº. 

 

     Ilustríssimo Senhor, 

     Sua Majestade é servido que pelo Conselho do Ultramar se passem 

[riscado: Conselho mande se lhe passem] patentes [riscado: a Alberto] ao índio 

Alberto Coelho de Principal da Nação Aruã ao teor da outra patente inclusa que 

se passou a Inácio Manajaboca seu avô, por ser falecido seu irmão Inácio 

Coelho, a cujo favor se havia passado a outra patente também junta. Ao outro 

índio Luís de Miranda de sargento-mor da mesma nação Aruã a teor da 

[riscado: pat]  que lhe passou o governador e Capitão General do Grão-Pará e 

Maranhão. 

     Ao outro índio, Gonçalo de Sousa de Menezes, de Principal da nação 

Maracanã. E a seu filho Francisco de Sousa de Menezes de sargento-mor do 

dito seu pai, expedindo-se as sobreditas patentes sem emolumentos. E sendo-

me remetidas com toda a brevidade para [entrelinhado: as fazer presentes] o 

mesmo Senhor, e as assinar, devendo os referidos índios embarcar na frota 

que está próxima a partir. 

 Deus guarde a Paço a V. Senhoria, Paço a 15 de Março de 1755.           

Senhor Marquês de Penalva. 

 

Carta nº 6 166 

1755, 14 de Março, Lisboa – Carta de Sebastião José de Carvalho e Melo para 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Capitão General do Grão-Pará, sobre 

negócios daquele Estado. 

BDM II, Ms CVI, pp. 14- 17vº. 

 

     Para o Governador e Capitão General do Grão-Pará em 14 de Março de 

1755 sobre os Ministros, Oficiais e mais pessoas daquele Estado que fizeram 

requerimento a Sua Majestade. 

                                            
166

 No original carta nº 16. No Catálogo Manuscritos, op. cit., vem com o título: “Sebastião José 

de Carvalho e Melo ao Governador Capitão General do Grão-Pará e Maranhão. Resposta aos 

requerimentos dos Ministros e Oficiais desse Estado”. 
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     Meu Irmão do meu coração. Nesta carta vos farei somente resposta sobre 

os requerimentos dos ministros e oficiais desses Estado que nele tem merecido 

a atenção de Sua Majestade. 

      Sendo o primeiro o vosso digníssimo prelado diocesano. E sendo certo, 

que El Rei Nosso Senhor conhecendo o seu merecimento se não há-de 

esquecer de o considerar. O que agora coube no tempo, e na ocasião, foi 

empregar-lhe seu irmão como vereis com honra, e pondo-o em lugar de se 

poder adiantar e servir de alívio (riscado: a seu irmão) (entrelinhado: ao dito 

prelado), e mandar-lhe pagar a perda que teve no naufrágio, segundo o que 

soube por António Rabelo, remetendo-lhe [riscado: uma ajuda] para a suprir 

seiscentos mil reis de ajuda de custo que receberá (riscado: nesta) na chegada 

da frota. 

     Pelo que pertence ao requerimento [riscado: sobre o Palácio Episcopal]                          

respectivo, à obra do palácio episcopal, (riscado: fica) ainda que as muitas 

despesas que se têm feito neste ano, não permitiram que logo vá a ordem para 

se acabar, podeis assegurar-lhe que (riscado: os papéis estes papeis ficam na 

lembrança de Sua Majestade, e que serão deferidos logo que a possibilidade o 

poder permitir. 

     O Desembargador João da Cruz Diniz Pinheiro tem muito em que se 

consolar na chegada da presente frota, vendo as honras que Sua Majestade 

lhe faz, aprovando, e sustentando os seus procedimentos, e mostrando que 

dele faz uma tão inteira confiança, como se mostra pela ampla, e ilimitada 

jurisdição que lhe confere. 

     O outro Desembargador Francisco Rodrigues de Resende foi diferido com 

uma ajuda de custo particular de oitocentos mil reis, com que ficou livre da 

vexação que lhe faziam aqui os seus credores. Também o mesmo senhor 

[riscado: conferiu] concedeu o ordenado de oitenta mil reis como Provedor da 

Fazenda Real, mandando-lhes pagar nesta Corte para ajuda dos provimentos 

que dela lhe forem. 

     O Regimento que ele fez para o lugar de Juiz de Fora pareceu muito bem 

considerado. Era, porém, indispensável mandar-se ao Conselho Ultramarino 

onde baixou por uma Remissão com efeito. E logo que subir, será (riscado: 

despach.) resoluto sem demora.                

     [riscado: Ao mesmo Ministro] Além do referido, baixou ao Desembargo do 

Paço o decreto da cópia inclusa para o referido Ministro, outras na Relação do 
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Porto sem concurso, logo que chegar a este Reino, que é o que as 

circunstâncias presentes puderam permitir. 

     Ao dito Ministro porém, e a seu colega João da Cruz Diniz, podeis [riscado: 

porém) animar muito fazendo-lhes entender que não regateiem com Sua 

Majestade, nem mostrem desprazer dos trabalhos que têm no seu Real 

serviço, porque nem um nem outro hão-de ser adiantados pela tarifa, mas sim 

conforme os serviços que fizerem, porque nem Sua Majestade o há-de ignorar, 

nem hão-de ficar por atender em tempo, e lugar, ainda que não haja 

requerimentos para isso. 

     João Baptista de Oliveira vai despachado com a patente de sargento-mor 

graduado pelo serviço que fez em Macapá, atendendo Sua Majestade a não 

lhe diminuir o soldo, de que goza, enquanto não passar a tenente-coronel. E as 

filhas deste oficial, e criados que levam, mandou o mesmo Senhor transportar à 

custa da sua Fazenda, com a decência e benignidade que vos serão presentes 

na chegada da frota. 

     O Tenente-Coronel Feliciano Soares Serrão [riscado: é na verdade muito 

moder (sic)] achou o dito Senhor que é muito moderno para pretender o posto 

de coronel. Espera, porém, que lhe faça serviços tais que antecipem o seu 

adiantamento, sem queixa dos que com ele concorrem. Entretanto, [riscado: 

lhe concedeu] lhe fez Sua Majestade a mercê de que nesta corte se lhe 

pagasse em dinheiro a metade dos seus soldos e os de seu irmão Feliciano 

Soares Serrão como tinham pedido. 

     [riscado: O Secretário] Quanto ao Secretário João António Pinto da Silva, já 

lhe avisei na data de 5 de Agosto de 1753, que Sua Majestade lhe fizera mercê 

de seiscentos mil reis de ajuda de custo, para se ir entretendo. Agora lhe 

manda Sua Majestade [riscado: dobrado ordenado] receber ordenado dobrado 

desde o dia em que partiu para as demarcações. E quanto à carta que pede de 

Secretário das Conferências se praticará (acrescentado à margem: se praticará 

com ele o mesmo que se praticou com o Secretário de Gomes Freire. 

     Quanto ao Tesoureiro Lourenço de Anveres Pacheco, também Sua 

Majestade lhe manda [riscado: dobrar o ordenado] pagar o mesmo ordenado 

que tem o Provedor da Fazenda Real, desde o dia da posse, e o dobro dele 

desde que partiu para a expedição. 

     O mesmo vos manda praticar o dito Senhor ao Provedor da Fazenda Real). 

     Quanto aos      [riscado:  rapaz] soldados Henrique Vilcken, Carlos Jemaque 

(Gimac ?) de Albuquerque, e Francisco Xavier de Sousa (entrelinhado:  Manuel 
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da Silva Álvares) vão dispensados para que possam ser providos nos postos 

subalternos, havendo Sua Majestade por boa a nomeação do último para 

tenente, e quanto ao primeiro [riscado: lhe podereis man (sic)], achando que é 

digno o podereis nomear no posto que pretende pela memória da Sereníssima 

Senhora Rainha Mãe que o recomendou, e pela necessidade em que se acha, 

sendo moço de boas esperanças. 

     Quanto à petição do Ajudante Filipe Sturm é necessário que informeis da 

antiguidade [riscado: e merecimentos] serviços, ou préstimo que concorrerá 

para este oficial se antepor aos outros porque de outra sorte não será deferido 

por Sua Majestade. 

     António Nunes de Sousa fez a Sua Majestade a larga petição junta que 

[riscado: o mesmo Senhor vos mandarem (sic)] vos remeterei com os 

documentos que a ela ajuntou, os quais o mesmo Senhor achou que o não 

habilitavam para o posto de capitão-tenente que pedia. Este homem principiou 

por calafate, passou a piloto. Foi com José Gonçalves da Fonseca à expedição 

de Mato Grosso, de que foi director. Tem bastante conhecimento desses 

sertões. Pode ser aí útil se tiver procedimento que o ajude. E o dito Senhor vo-

lo manda remeter para que o empregueis no que entenderes que mais convém 

ao Real Serviço, dando de caminho a este pobre homem um bocado de pão 

para comer. 

     O que neste longe me pareceu mais proporcionado à sua profissão foi ser 

nomeado patrão-mor da Ribeira das Naus dessa cidade, ou coisa que o valha, 

porque agora não pode deixar de haver aí grande fábrica de canoas para a 

comunicação com a Província de São José do Rio Negro, e com o Mato 

Grosso, além de que estabelecida a Companhia, será preciso haver também aí 

(riscado: Fábrica) Arsenal e Fábrica de Embarcações maiores, acrescendo 

que, no entretanto, podeis aproveitar as noções deste homem para a 

navegação dos rios, porque não fará na Ribeira do Pará falta sensível. Enfim, 

Sua Majestade vos manda cometer este negócio, e não duvido que o façais, de 

sorte que o mesmo Senhor fique servido e o homem contente. 

      Por virtude da carta que escrevestes a nosso irmão em 26 de Novembro de 

1753 a favor dos (riscado: Princ) índios principais [riscado: Inácio] que agora 

voltam para esse Estado, os tive por hóspedes nesta casa desde que 

chegaram. 

     O primeiro deles Inácio Coelho, principal da nação Aruã, faleceu de bexigas, 

constando porém que deixou um irmão casado, por nome Alberto Coelho, lhe 



 938 

mandou Sua Majestade passar patente do mesmo emprego firmado por sua 

Real Mão, a qual vos remeto com os seus papéis, para que lha possais 

entregar, não tendo o tal índio alguma inabilidade que o incapacite. 

A Luís de Miranda, índio da mesma nação, mandou também Sua 

Majestade passar a patente de sargento-mor, confirmando a que lhe tínheis 

dado. 

D. Francisco de Sousa de Menezes tem seu pai vivo, que está 

governando. A este, por nome D. Gonçalo de Sousa de Menezes manda Sua 

Majestade também  a patente de principal da nação Maracanã firmada por sua 

Real Mão, e ao dito filho. 

A D. Francisco de Sousa, podeis dar a patente de sargento-mor do dito 

seu pai. 

Sua Majestade queria honrar estes vassalos com algum Hábito. 

Considerando, porém, que estão ainda muito safaros (sic) e destituídos de 

meios para sustentarem a dignidade da Ordem que recebessem, e que esta 

mercê produziria o efeito contrário de se envilecer  para depois não ser 

estimada, tomou o mesmo Senhor a resolução de vos ordenar como ordena, 

que contenteis os mesmos índios estabelecendo-lhe a título de soldo, ou de 

ordenado dos ofícios, alguma proporcionada quantia módica para se vestirem, 

e alguma espécie de emolumentos de prós (sic) e precalços que sejam 

adit(ad)os aos referidos empregos (riscado: para como …) para se estimarem, 

e desejarem, fazendo-os cultivar os frutos da terra nas suas aldeias, e fazendo-

os comerciar neles em sua própria utilidade, sem que se lhe ponha embaraço 

com as providências que se acham estabelecidas pelas ordens de Sua 

Majestade para as compras e vendas dos referidos índios. 

     [riscado: É o que agora a este respeito vos Gonçalo Pereira Lobato de 

Sousa] É o que a este respeito vos posso dizer 

     (acrescentado à margem: dizer e para servir-vos fico sempre com o maior 

afecto. Deus vos guarde muito a saúde (?), Lisboa, 14 de Março de 1755). 

 

Carta nº 7 167 

                                            
167

 À margem: nº 17. No Catálogo Manuscritos, op., cit., vem o título: “Sebastião José de 

Carvalho e Melo ao Governador Capitão General do Grão-Pará e Maranhão. Sobre as 

maquinações em que se tem formado contra a regularidade da partida das frotas e contra o 

estabelecimento da Casa da Inspecção”. 
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1755, 15 de Março, Lisboa – Carta Original de Sebastião José de Carvalho e 

Melo para o Governador e Capitão General do Pará sobre a partida das frotas. 

BDM II, MS CVI, fls. 18-21 vº. 

 

     Para o Governador e Capitão General do Grão-Pará e Maranhão em 15 de 

Março de 1755 sobre as maquinações que se têm formado contra a 

regularidade da partida das frotas, e contra o estabelecimento das Casas da 

Inspecção. 

     Meu Irmão do meu coração. A regularidade da partida das frotas ordenada 

pelo Real Decreto de 28 de Novembro de 1753, e o estabelecimento das 

Casas de Inspecção, e dos Regimentos a elas respectivos, contendo em si os 

maiores benefícios que a paternal providência de Sua Majestade podia fazer à 

América Portuguesa, e aos seus habitantes. Tem padecido por isso mesmo 

todas as oposições que ordinariamente se fazem ao bem comum pelos que se 

acham na posse de o converterem nos seus interesses particulares.  

     E porque ainda não acabou de cessar aquela oposição, vos instruirei 

[entrelinhado: e agora] com o que a respeito dela tem [entrelinhado: acrescido] 

nestes últimos tempos, para aproveitares estas noções no Real Serviço de Sua 

Majestade. 

     Já sabeis que, pelo Decreto de 28 [riscado: de Novembro] e Alvará de 29 de 

Novembro de 1753 [riscado: estabelece Sua Majestade] de que vos torne a 

remeter as cópias inclusas, [riscado: estabeleceu] fixou Sua Majestade os 

tempos certos para irem e voltarem as frotas [entrelinhado: e laborarem as 

Casas de Inspecção], removendo eficazmente os obstáculos que antes se 

tinham afectado para continuarem as desordens, cujo remédio foi objecto das 

Reais providências. 

(riscado: Ainda, apesar)  

Depois daquelas leis se maquinou ainda [entrelinhado: nesta Corte] contra 

a regularidade da partida das frotas, já com repetidos requerimentos para 

(entrelinhado…) se persuadir impossível a sua execução, já com outros 

requerimentos para se prorrogar o termo da partida das mesmas frotas. Porém, 

sempre com o sucesso que era natural, porque não se podendo ocultar as 

claríssimas luzes de Sua Majestade, o dolo de tais requerimentos, foram todos 

rejeitados pelo dito Senhor sem a menor hesitação. 

     No Brasil se maquinou também com os mesmos maus fins (riscado: até o), 

por meios indirecto (riscado: assim), não faltando ministros que, devendo ser 
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os mais zelosos executores das Reais providências, passaram a (riscado: 

pretender) impedir a execução delas. E metendo-se os comandantes das frotas 

[riscado: naquela por (sic)] no mesmo irregular empenho, de sorte que algum 

se chegou a deslizar em desatinos que a não causarem lástima pela sua 

miséria, seriam dignos de exemplar castigo. 

     Para acabar, pois, de arrancar aquelas cizanas pelas suas raízes [riscado: 

promulg (sic)] estabelece Sua Majestade por uma parte o novo Alvará de 25 de 

Janeiro próximo passado [entrelinhado: de que vos remeto alguns exemplares], 

dando à prontidão da carga das frotas mais impreteríveis e amplas 

providências, mandando tirar devassa dos que, directa ou indirectamente, 

fomentarem a transgressão, e fraude das sobreditas leis. E armando as Mesas 

da Inspecção que se pretendiam abolir de muito maior jurisdição e autoridade 

do que antes tiveram. E pela outra parte (riscado: avisou) mandou avisar aos 

Ministros Primeiros Inspectores da Baía e de Pernambuco, que se os 

comandantes das frotas se tornassem a declinar, saindo fora do que os seus 

regimentos lhe ordenam, para se intrometerem com o que é da jurisdição 

privativa das Mesas da Inspecção, que os autuassem, remetendo à Real 

presença de Sua Majestade os autos que deles se fizessem, como aí se pode 

praticar segundo o que vereis da cópia da carta que escrevi ao Ouvidor de 

Pernambuco na data de 27 de Janeiro próximo pretérito, cópia, a qual também 

ajuntarei a esta. 

      [riscado: fico para servir-vos]    

     A este propósito, me lembra também participar-vos que Sua Majestade se 

fez outro requerimento ordenando a que o dito Senhor, abolindo a sua Real 

Resolução de 16 de Outubro de 1752, tornasse a confundir a frota do Pará com 

os navios do Maranhão.           

     [riscado: Compreendendo também Sua Majestade com grande facilidade os 

motivos daquela pretensão, a saber: 1º. que, como indo para o Maranhão 

somente doze navios, e ganhando cada um deles catorze ou quinze mil 

cruzados queriam os do Pará dividir a seu favor esta parte da carga. 2º.  que] . 

     Havendo, porém, sido os motivos daquela resolução, 1º. não correrem os 

géneros do Maranhão desnecessariamente o risco dos Baixos da Tijuca; 2º. 

não pagarem também desnecessariamente dois fretes, a saber: um do 

Maranhão para o Pará, outro do Pará para o Reino; 3º. não padecerem os 

referidos géneros do Maranhão maiores avarias, fazendo carregá-los naquele 

maior giro, mais longa delacção. E compreendendo facilmente El Rei Nosso 
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Senhor que os tais suplicantes se não embaraçavam de que [riscado: os 

moradores] os habitantes do Maranhão padecessem aquelas vexações, 

contanto que eles, por uma parte lucrassem uma parte da carga que havia de 

pertencer aos dois ou três navios que fossem para o Maranhão, e que pela 

outra parte, sabendo ali que no Pará havia muita carga pusessem o dedo na 

testa aos Maranhotos, ameaçando-os de que nada carregariam se lhes não 

dessem os fretes que eles lhes taxassem. Vejo a este requerimento a ser tão 

mal sucedido como a razão pedia que o fosse. 

     Fico para servir-vos com o maior afecto, pedindo a Deus vos guarde, e 

conserve, a perfeita saúde é o que muito vos desejo.  

Dada em Lisboa em 15 de Março de 1755 

     P.S.  O tempo tem aqui corrido tão contrário, que a frota não pôde deixar de 

exceder na sua partida o termo prescrito pelo Decreto de 28 de Novembro de 

1753, de que acima falo. Porém, como o mesmo decreto provisório, que nos 

casos em que as frotas se fizerem prontas [entrelinhado: nos portos da 

América] antes de serem findos os termos determinados para a carga, poderão 

livremente volta logo que se acharem completamente carregadas, e 

expeditas.(Riscado: será muito útil ao Real Serviço que) (com outra caligrafia: 

E como é natural que a certeza em que o referido decreto por esses 

moradores, a respeito da chegada da frota os fizesse ter pronta a carga para 

quando ela chegasse, será] muito útil ao Real serviço, e ao bem comum que aí 

se ganhe o tempo que aqui se perdeu, fazendo a Mesa da Inspecção 

[entrelinhado com letra diferente: todo o possível] esforço para que a frota seja 

carregada [riscado: e de tal ordenado pelo novo alvará, com)] logo que aí 

chegar. 

     E ajudando-a o Governo para o mesmo fim com tudo o que nele tiver, 

porque de outra sorte voltará a referida frota a tempo que lhe seja necessário 

ficar aqui quase um ano para ganhar a monção e observar o sobredito decreto. 

Além de se expor a perder aí a primeira lua do mês de Agosto para a sua 

saída. 

 

Carta nº 8 168 

                                            
168

 À margem: nº18. No Catálogo Manuscritos, op. cit., consta Sebastião José de Carvalho e 

Melo ao Governador Capitão General do Pará e Maranhão. Notícias de Gomes Freire de 

Andrade sobre as Demarcações dos Limites no Norte até Outubro de 1754. 
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1755, 17 de Março, Lisboa – Carta Original de Sebastião José de Carvalho e 

Melo para o Governador e Capitão General do Pará, sobre as novas de Gomes 

Freire de Andrade. 

B.D.M. II, Ms CVI, fls. 22-29. 

 

      Para o Governador e Capitão General do Pará e Maranhão em 17 de 

Março de 1755 sobre as últimas novas que haviam chegado de Gomes Freire 

de Andrade concernentes ao estado das demarcações dos limites pela banda 

do Norte do Brasil [acrescentado com outra caligrafia: até ao mês de Outubro 

de 1754]. 

     Meu Irmão do meu coração. Bem notório vos é que desde os princípios do 

feliz reinado de Sua Majestade pareceu ao mesmo Senhor que na negociação 

do Tratado de Limites das conquistas, e da sua execução, nem tinha obrado 

nem obrava o Ministério de Madrid com a boa fé que (riscado: se tinha feito) se 

fazia crer à Sua Rainha Católica, e se procurava debalde persuadir por todos 

os modos a El Rei Nosso Senhor. 

     Por isso, ao mesmo tempo em que se expediu a Gomes Freire de Andrade 

a Instrução que se havia ajustado entre as duas Cortes, que se desses aos 

respectivos comissários para execução do referido Tratado, me mandou Sua 

Majestade instruir particularmente o dito General pela secretíssima carta que 

lhe escrevi em 21 de Setembro de 1751, dando-lhe uma cabal noção dos 

motivos que tinham concorrido para ser bem fundada, e prudentíssima, a 

desconfiança que havia do dito Ministério. E, participando-lhe as cautelas com 

que Sua Majestade o mandava prevenir para se segurar em uma matéria de 

tanta importância, que [entrelinhado: as fraudes que nela se intentavam] 

decidiriam de todos os domínios do Brasil [riscado: as fraudes que nela se 

envolviam]. 

     E por isso desde a primeira vez em que vos escrevi sobre esta matéria na 

data de 6 de Julho de 1752, havendo-se ratificado naquele dia as Instruções 

que se vos deviam remeter, vos preveni logo para vos ir pondo em toda a 

possível segurança, e pela outra carta que vos dirigi na data de 14 de Maio de 

1753 vos remeti para a vossa completa Instrução a sobredita carta 

secretíssima escrita a Gomes Freire para conheceres inteiramente os justos 

motivos da desconfiança de El Rei Nosso Senhor, e para usares das 

(entrelinhado: mesmas) cautelas, que haviam sido [riscado: apontadas] 
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[acrescentado com letra diferente: ordenadas] na referida carta [acrescentado 

com outra letra: secretíssima]. 

     O que depois se tem seguido, não só não concorreu para se diminuir aquela 

justa desconfiança, mas antes manifestou cada dia mais justificados os motivos 

[riscado: da mesma desconfiança] dela [acrescentado com letra diferente: dela, 

e as mais necessárias cautelas] que [riscado: sobre ela] [acrescentado com 

letra diferente: que tinha] prevenido a incomparável providência de Sua 

Majestade. 

     [riscado: Pelas cópias nº 1 e nº 3 das cartas resposta, que fez Sua 

Majestade a Gomes Freire de Andrade nos meses de Outubro, e Dezembro, do 

ano próximo passado, vereis o estado. O estado em que se achava a execução 

do referido Tratado por aquela parte até ao mês de Julho, do [riscado: mesmo] 

ano [acrescentado com letra diferente: próximo passado era em suma] [riscado: 

reduzindo-se tudo em suma a], terem-se exaurido os cofres da grossa 

Provedoria do Rio de Janeiro para se sustentar a dignidade dos Ministros de 

Sua Majestade nas conferências [entrelinhado em letra diferente: do Rio 

Grande de  São Pedro] e o exército  que se pôs em campanha, haverem 

voltado  as duas tropas combinadas de El Rei Nosso Senhor, [riscado: do que 

foram fazer] e de El Rei Católico, que iam fazer as demarcações, [riscado: 

impelidas pela força das tropas] rechaçadas pela rebeldia e impotência das 

tropas. E virem estes dar doze assaltos a uma fortaleza que Gomes Freire 

havia feito levantar no Rio Pardo para lhe assegurar o passo do referido rio, 

trazendo aqueles Bárbaros peças de artilharia de bater, que certamente não 

forjaram nos sertões que habitam. E declarando que obravam por ordem dos 

seus benditos padres [riscado: chegaram estas notícias à Corte de Madrid]. 

     Chegando aquelas notícias à Corte de Madrid, havendo no Ministério, que 

de novo tinha entrado naquela Corte [entrelinhado com letra diferente: um 

urgente] motivo, que fazia para ele indispensável, passasse a esta Corte um 

ofício, que ao mesmo tempo em que cumprisse com a necessidade doméstica 

que o dito Ministério tinha de o formar, em benefício seu, servisse de escusa à 

extraordinária frouxidão com que haviam obrado os comissários espanhóis 

naquelas partes. Ainda assim, usou o sobredito [entrelinhado com letra 

diferente: Ministério] [riscado: embaixador de Castela que reside nesta Corte] 

da tergiversação de formar o referido ofício na figura de uma carta dirigida ao 

seu embaixador, para este ma confiar verbalmente em ordem a que dela me 

não ficasse cópia. Repliquei ao mesmo embaixador, que para obrarmos 
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segundo as formas ordinárias, me remetesse a dita carta em ofício, para que 

eu também em ofício lhe significasse dignamente o reconhecimento com que El 

Rei meu Amo ouviria aquelas impressões de Sua Majestade Católica. Tão 

apostada era também a cautelosa ordem que o dito embaixador havia 

recebido, que não me podendo negar a razão com que lhe instei, subterfúgio a 

minha instância com um insignificante bilhete em que me disse, que me 

remetia o tal papel sem declarar o conteúdo nele.   

     E porque, assim veio a ficar muito mais manifestada a necessidade que 

havia de se conservar aquele importante papel para o que pudesse suceder 

[entrelinhado com letra diferente: no futuro], mo mandou Sua Majestade 

autenticar pelo indirecto modo que vos será presente pela cópia que leva o nº1. 

     Como que, havendo crescido os motivos para acautelarmos, me mandou 

também Sua Majestade logo sucessivamente instruir Gomes Freire de Andrade 

nos meses de Outubro e Dezembro do ano próximo passado como prevenções 

de segurança que também vos serão presentes pelas outras cópias que levam 

os nºs 2º, 3º e 4º. 

     Achavam-se as coisas neste estado, quando pela Nau Natividade, que 

acaba de chegar do Rio de Janeiro, recebemos agora cartas de Gomes Freire 

de Andrade, e de seu irmão José António Freire, acrescentando-se nelas o 

mais que tinha ocorrido desde (entrelinhado: o dito  mês de Julho até ao de 

Outubro de referido ano. 

     O que também somado se reduz [riscado: a haver feito] [entrelinhado com 

letra diferente: quanto a Gomes Freire de Andrade achar-se internado] pelo 

sertão [entrelinhado com letra diferente: cerca de vinte e cinco léguas] até junto 

das aldeias cedidas, [entrelinhado com letra diferente: e fiando-se na boa fé do 

pacto] [riscado: debaixo da palavra] de que nelas acharia o General espanhol 

[riscado: ou alojado fazendo]  [entrelinhado com letra diferente: A haver feito 

por isso desde 12 de Agosto até ao dia 18 de Setembro uma trabalhosíssima 

marcha por desertos estéreis]. A haver passado com grande trabalho o Rio 

Pardo, o Rio Butucarais, e o Rio Jacuis, sempre [riscado: à vista] [entrelinhado 

com letra diferente: com os] rebeldes, e [acrescentado com letra diferente: à 

vista] e incomodado por eles, [acrescentado com letra diferente: passando] os 

soldados [riscado: andando] os soldados e bagagem a nado, sem odres. A 

haver acampado e suspendido a marcha junto do último dos referidos rios até 

esperar resposta do General espanhol, que já era desnecessária, suposta a 

carta que dele havia recebido no dia 11 de Setembro. E a ficar, enfim, naquele 
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distante e escabroso acampamento obrigado a retirar-se dele, com outra 

marcha igualmente penosa, com os referidos três rios na retaguarda. E com o 

próximo perigo de ser atacado por todas as forças dos rebeldes sem haver 

quem nelas lhe faça diversão. 

     Pois que, quanto ao General espanhol se reduziram [entrelinhado com letra 

diferente: também] os seus progressos a marchar setenta léguas em mais de 

setenta dias. A suspender a marcha [riscado: sem avisar] ao mesmo tempo que 

deixam adiantar Gomes Freire para o sacrifício. A suspender também a 

participação que lhe devia fazer daquele [entrelinhado com letra diferente: 

estranho retrocesso, escusando-se com o] [riscado: resolução debaixo do] 

frívolo pretexto de não ter portador para o avisar, a ter já desde 8 de Agosto 

voltado vergonhosamente a cara segunda vez aos rebeldes. [entrelinhado com 

letra diferente: a capear]  [riscado: ameaçar o dito] a sua fugida com os 

pretextos de que não tinha gados, e de que todos os Povos das Missões 

estavam levantados. Como se ele devesse ter saído sem as prevenções 

necessárias [entrelinhado com letra diferente: E como]  se o levantamento dos 

Povos não fosse o que fez ao objecto da sua marcha. A mandar por emissário 

com aquele fardo e capicioso [entrelinhado com letra diferente: Aviso da sua 

retirada] um oficial instruído para persuadir Gomes Freire [riscado: a ter de 

retirar] [entrelinhado com letra diferente: a retroceder] em 11 de Setembro 

depois que ele General espanhol o havia já feito a 8 de Agosto [entrelinhado: 

este achara tal carta ou aviso e resposta  convencidas por tais] p. 26 vº, e a 

fugir enfim para Buenos Aires insalutato hospite, havendo escrito [entrelinhado 

com letra diferente: ao dito Gomes de Freire] que se retrocedia 5, ou 6 léguas 

para achar melhores pastos. 

     Tudo vos será presente com maior extensão pelas cópias, que ajunto 

debaixo dos nºs 5, 6, 7 e 8. [riscado: com que ]. E nestas circunstâncias, bem 

vereis que tudo se deve temer de quem obra por semelhante modo. E que, 

mais do que presentemente podemos esperar daquela parte [entrelinhado com 

letra diferente: depois de tantas despesas, e de tantos trabalhos], é que Deus 

assistisse a Gomes Freire, depois da mal considerada resolução que tomou de 

esperar o ataque dos Rebeldes, para se retirar com as forças que lhe eram e 

são mais necessárias para cobrir a Colónia do Santíssimo Sacramento, que lhe 

considera nos seus Despachos que não tem defesa igual à sua importância. 

     O que vos (riscado: tudo vos participo) recapitulo, e participo de ordem de 

Sua Majestade, ao fim de vos servir de luz , e de governo para o que estais 
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obrando dessa parte. E para que nela nem deis passo que não seja seguro, 

nem aventureis coisa alguma, quando o sucesso fora dependente da boa fé, e 

da palavra dos comissários com quem conferires sem que, contudo, lhes deis 

motivos para entenderem que deles se desconfia; e valendo-vos para vos 

segurares dos pretextos, de que sendo esses negócios tratados tão longe das 

respectivas cortes, é preciso que se façam com toda a formalidade para evitar 

os reparos e dores dos ministérios. E de que, assim, terão eles [entrelinhado: 

comissários] e vós, a certeza de serem aprovados, vendo-se que obram com 

toda a exactidão devida em tão grave matéria. 

     Uma das maiores precauções que se podiam tomar por esta parte em tão 

críticas circunstâncias, é a que a incomparável previdência de Sua Majestade 

havia ordenado ainda antes de receber as cartas de Gomes Freire, e de seu 

irmão, que deixo indicadas. Quero dizer a erecção do novo Governo de S. José 

do Rio Negro [sublinhado no texto], o qual agora bem vereis que deve ser 

promovido com o maior cuidado, pela indispensável necessidade de se povoar 

essa fronteira ocidental, e de segurarmos com ela a navegação do Rio da 

Madeira para o Mato Grosso, e a passagem daquelas minas para o Cuiabá. 

Sobre o que, escuso de advertir-vos, que as aldeias que os espanhóis 

houverem desocupado desta parte oriental do dito rio, sejam logo apreendidas, 

e que se alguma estiver ainda por evacuar, que deveis fazer toda a possível 

diligência para saírem dela os ditos espanhóis. 

     [acrescentado à margem da página: e para introduzires no lugar deles 

portugueses, valendo-vos, por isso, das cautelas, e dos meios, com que 

instruís Gomes Freire pela sobredita carta secretíssima de 22 de Setembro de 

1752, e do que para essa parte vos apontei depois na outra [riscado: carta de:] 

[escrito com caligrafia diferente: secretíssima carta que vos escrevi em 15 de 

Maio de 1753]. Para que tudo fique mais praticável, espero em Deus que a 

primeira embarcação que partir leve os estabelecimentos da Companhia do 

Comércio, das côngruas dos Regulares, da liberdade dos índios, e do seu 

governo temporal, como já vos tenho avisado]. 

     E tudo isto será muito melhor negociado e dirigido guardando-vos em um 

segredo que aí seja impenetrável, o que tem sucedido pela Capitania do Sul a 

Gomes Freire, porque assim excluireis melhor a presunção de que obrais 

desconfiado nas cautelas que vos são tão precisas. 

     [na margem, com letra diferente: A este respeito me é necessário prevenir-

vos que tem procedido muito mal a liberdade com que os oficiais militares, e 
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pessoas que acompanharam a Gomes Freire, tem mandado ao Rio de Janeiro, 

e a esta Corte relações de tudo o que passou, assim nas referidas 

conferências, como nas marchas, e acções que nelas houve]. 

     Para aí proibires que se escrevam semelhantes novas, porque, além de que 

só as costumam escrever os generais, é sumamente prejudicial que se 

publiquem semelhantes notícias que [riscado: regularmente] umas vezes se faz 

preciso conservar em segredo inviolável, e outras publicar com estas, ou 

aquelas restrições, não se podendo divulgar tudo sem grave prejuízo.  

     [riscado: A primeira entre elas é] Escuso de vos lembrar o muito que se faz 

necessário separar os padres Jesuítas (entre parênteses no texto: que já 

claramente estão fazendo esta guerra) da fronteira de Espanha, valendo-vos 

para isso de todos os possíveis pretextos. [Entrelinhado: também] Será bom 

que acheis meios para lhes interromperes toda a comunicação com os outros 

padres que residem nos domínios de Espanha, ganhando algumas pessoas 

daquelas por onde passarem estas correspondências, ou interceptando-as, 

havendo para isto ocasiões que o permitam, visto que com esta Potência 

Eclesiástica nos achamos em tão dura e tão custosa guerra. 

Fico para servir-vos com o maior afecto, pedindo a Deus que vos guarde e 

conserve com perfeita saúde. Lisboa, em 17 de Março de 1755 169. 

 

Carta nº 9 170 

1755, 18 de Março, Lisboa – Carta ao Capitão General do Pará sobre os 

Bispos, Missionários e Ministros que vão de novo. 

B.D.M. II, Ms. CVI, fls. 30- 32vº. 

 

      Para o Governador e Capitão General do Grão-Pará e    Maranhão em 18 

de Março de 1755, sobre o Bispo, os Missionários, e Ministros que vão de 

novo. 

     Meu Irmão do meu coração 

                                            
169

 O entrelinhado que vem da página anterior, continua à margem: “umas vezes se faz preciso 

conservar em segredo inviolável, e outra publicar com estas ou aquela restrições, não se 

podendo divulgar tudo sem grave prejuízo”). 

170
 À margem: nº 19. no Catálogo Manuscritos op. cit., “Sebastião José de Carvalho e Melo ao 

Governador Capitão General do Pará e Maranhão. Sobre os novos Bispos, os novos Militares e 

novos Ministros”. 
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     [riscado: Atendendo Sua majestade a necess. falta de que tanto que]. Neste 

secretíssima carta familiar, vos instruirei, como permite o meu tempo, e o muito 

que tenho escrito, sobre os novos [riscado: hóspedes] que com a chegada da 

frota haveis de receber nesse Estado. 

     O primeiro é o Bispo do Maranhão, Frei António de São José (que irá um 

pouco mais tarde em razão de esperar ainda as bulas), sendo religiosos 

Agostinho Calçado que segue escolha diversa da que aí domina : sabe que a 

sua nomeação foi imediatamente emanada de El Rei  Nosso Senhor. É grande 

letrado. É de exemplares costumes. Tem grande bondade. Leva por máxima 

conservar uma perfeita harmonia com os governadores, com os seus militares, 

e com os ministros, conferindo com eles, particularmente qualquer desordem 

que haja entre os recíprocos subalternos, para se dar a razão e o torto a quem 

tocarem, antes de aparecer o menor conflito de jurisdição. Enfim, parece-me 

que será exacto no serviço de Deus, e que promoverá o de El Rei Nosso 

Senhor o que lhe for possível. 

     [riscado: E instruindo-vos]  

     O segundo é António Carlos Pereira de Sousa, cujo carácter vos não faço, 

porque o conheceis. Sua Majestade o passou do mar para a terra nomeando-o 

coronel do regimento que depois foi de Gonçalo Pereira Lobato para o 

substituir também no lugar de segundo comissário, dando-vos um companheiro 

em cuja probidade não fica razão de duvidar, e que ao mesmo tempo tem a 

inteligência, a compreensão necessária para endireitar uma carta geográfica 

pelos rumos da agulha. 

     Sendo, porém, a sua profissão de militar, e não de ministro político, e 

devendo concorrer com estrangeiros, será útil que com o vosso bom modo lhe 

possais sugerir que tempere o seu zelo de sorte, que o revista da mais 

consumada prudência, e brandura, enquanto for possível, não se deixando 

arrebatar pela ideia de [riscado: heroísmo] heroísmo que tem toda a 

capacidade de Gomes Freire no perigo que já vos referi. 

     O terceiro é João Egas de Bulhões, irmão desse digníssimo prelado, que vai 

destinado para Governador da Nova Província de São José do rio negro, e 

para também vos ajudar nas conferências enquanto existirem. É de 

procedimento muito honrado. Tem a boa instrução especulativa, que até agora 

cultivou dentro em sua casa. Falta-lhe, porém, a ciência prática. E esta, confia 

Sua Majestade que ele adquira brevemente, ajudando-se das consumadas 

experiências de seu irmão, e das instruções que, de acordo com o mesmo 



 949 

prelado lhe formareis para se dirigir no seu governo, e no mais de que for 

encarregado. 

     O quarto é o ouvidor do Piauhí Manuel Cipriano da Silva Lobo, que também 

foi nomeado por imediata escolha de Sua majestade, tirando-o do lugar de juiz 

de fora de Santarém, que estava servindo. É homem de verdade, muito 

desenganado e constante, que deixa bem fundadas esperanças de que 

executará as ordens do serviço de Sua Majestade que se lhe expedirem. 

     O quinto é o ouvidor do Maranhão Diogo da Costa Silva. Também foi 

despachado na mesma forma, estando servindo o lugar de juiz de fora de 

Montemor-o-Novo. Tem o mesmo temperamento de Manuel Cipriano. É dízimo 

a Deus sem pagar foro nem pensão. Não lhe falta juízo. E tem, de mais a mais, 

natural inclinação para promover o comércio. 

     O tenente coronel Serra procurareis consolar nas queixas que fizer de se 

lhe não dar o regimento com [riscado: a razão] a diferença da antiguidade, da 

graduação, e dos serviços de António Carlos, e com a necessidade que havia 

da sua profissão para o [riscado: o com] o lugar de segundo comissário. 

     Enfim, vós temperareis tudo com a vossa prudência. E para servir-vos, fico 

com o maior afecto. 

     Deus vos guarde pelos felizes anos que muito vos desejo. Lisboa, em 18 

de Março de 1755. 

 

Carta nº 10 171 

1755, 20 de Março, Lisboa – Carta original do futuro Marquês de Pombal para 

o Bispo do Pará sobre a partida da frota. 

B.D.M. II, Ms. CVI, fls. 33-35. 

 

     Para o Bispo do Pará em 20 de Março de 1755 

     Exmo e Rvmo Senhor,   

     [riscado: As cartas com que V. Exª me favoreceu o ano próximo passado, 

pediam largas, e especiais respostas. Porém] 

     Aproveito-me da partida da frota desses Estado para para render a V. Exª a 

mais obsequiosas graças pelas cartas com que me favoreceu no ano próximo 

passado. 

                                            
171

 No original, número 20. No Catálogo Manuscritos, op. cit., “ Sebastião José de Carvalho e 

Melo ao Bispo do Pará. Resposta às questões sobre leis e o breve”. Vem datada de 21 de 

Março de 1755. 
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     Todas foram presentes a El Rei N. Senhor com o bom sucesso de 

acrescentarem os motivos à grande confiança que [riscado: El Rei N. Sr] Sua 

Majestade faz de V. Exª, de sorte que me manda fazer-lhe [riscado: boas] 

comuns [riscado: todas as ins] as cartas e instruções que nesta ocasião 

[riscado: foram] tenho expedido ao Governador e Capitão General desse 

Estado sobre os negócios mais importantes, e delicados, que continham as 

referidas cartas de V. Exª, e do mesmo governado [entrelinhado:] Todas as 

ditas ordens régias constam da relação inclusa,  e vão na via [riscado: dirigida] 

que se dirige a V. Exª, para que V. Exª as abra, e fique instruído antes de 

passarem as sobreditas cartas ao Rio Negro, do que o mesmo senhor tem 

resoluto, para se executar nesse governo, em que as acertadas direcções de 

V. Exª, [riscado: e o seu gover(no) a sua actual governa], e o seu actual 

emprego nele, lhe fazem pertencer uma tão grande parte. 

     Sendo a dita relação, e ordens por ela indicadas, as respostas mais 

categóricas, que [podia] posso fazer a V. Exa, nesta conjuntura, sobre [as 

matérias em que me escreve mais urgentes em que] os negócios em que Sua 

Majestade tomou já resolução, só acrescentarei [entrelinhado: alguma coisa] 

sobre os que [não constam] pode parecer que ficam indecisos [riscado: o 

seguinte]. 

     Quanto ao breve de que se necessita para o oratório das casas do governo 

[a mandou S. Maj] foi mandado impetrar na forma [que V. Exª] do parecer de V. 

Exª. 

     Quanto ao naufrágio dos provimentos que foram para a casa de V. Exª 

[riscado: e a côngrua dessa mandou Sua Majestade pagar (…) em balsas]  

 

     (a fl. 34 vº, depois de um parágrafo truncado): quanto ao judicioso, o 

prudente arbítrio de V. Exª para evitar nas [riscado: conferências] Juntas das 

Missões questões [riscado: de precedência] entre os prelados diocesanos, e os 

governadores futuros, de que se sigam discórdias entre eles, [pela] Sua 

Majestade reservou este negócio para o tempo em que resolva os outros que 

ficam esperando pronta providência. 

     Quanto ao requerimento sobre o palácio episcopal, certamente se não há-

de sumir de o haver, como V. Exª me diz que lhe sucedeu outras. [É porém 

necessário] As muitas despesas que Sua Majestade está fazendo nessas 

demarcações da parte do Sul, e as que actualmente se fazem dessa do Norte, 

onde não há presente rendimento, fazem, porém, necessário suspender ainda 
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aquela despesa este ano com a esperança de que pelas providências que levar 

o navio, que daqui partirá brevemente a carregar madeiras, se porão as 

alfândegas e os dízimos em termos de [riscado: suprirem] satisfazerem 

abundantemente [riscado: as ob] esta e as mais obrigações dessa Provedoria 

da Fazenda. 

 

     Fico para servir a V. Exª com a mais afectuosa, e mais pronta vontade. 

 

     Deus guarde a V. Exª . Lisboa, em 20 de Março 1755. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Carta nº 11 172 

1755, 21 de Março de 1755 – Carta Original de Sebastião José de Carvalho e 

Melo ao Bispo do Pará. 

B.D.M. II, MS CVI, fls. 35-36 vº. 

 

     Para o mesmo em carta familiar do próprio punho 

     Exmo Revmo Senhor  

     [riscado: Depois] Ainda que ontem escrevi a V. Exª o que me foi possível 

sobre os [entrelinhado e riscado: supostos] negócios desse Estado, não posso 

deixar de acrescentar estas poucas regras familiares, e afectuosas para 

significar a V. Exª o muito que estimei as notícias da conservação da sua 

                                            
 
172

 No original tem a numeração 21. Esta carta não aparece mencionada nem no índice do 

Códice original, nem no Catálogo citado, pois parece ser numa primeira leitura uma 

continuação da anterior. No entanto, no decurso da transcrição documental completa do 

códice, foi possível verificar que se trata de uma segunda carta, a que o próprio Marquês de 

Pombal atribui um cunho pessoal mencionando-o no início do documento como se pode ler: 

Para o mesmo Bispo em carta familiar do próprio punho. Esta segunda carta foi escrita um dia 

depois da primeira como se pode confirmar pela datação (p. 36 vº). 
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preciosa saúde, e o muito que desejo que ela se dilate por numerosos anos 

[não só em benefício desse Estado, mas para que]. 

     Alegro-me com V. Exª , pelo gosto com que receberá o hóspede que Sua 

Majestade manda, não só para o aliviar [riscado: não só] com a sua presença, 

mas também [riscado: com os talentos] para o coadjuvar com os talentos e 

virtudes que Deus lhe repartiu, e de que espero que esse Estado colha 

abundantes frutos. 

     Sua Majestade tem [riscado: compreend.] conhecido cabalmente [riscado: 

como sua] pela sua incomparável compreensão que as terras incultas do Pará 

e do Maranhão podem valer cultivadas, tanto ou mais que todo o Brasil para a 

Coroa deste Reino. 

     E deste conhecimento resulta a especial aplicação que o mesmo tem feito 

aos negócios desse Estado, e a firme disposição em que se acha, de dar todas 

as eficazes providências que forem necessárias para ele se estabelecer e 

aumentar. 

     As que [riscado: agora que] tenho participado a V. Exª, e a meu irmão, me 

parece [riscado: ria], que não será inútil que sejam guardadas em um segredo 

inviolável enquanto aí se dilatar a frota; que ao tempo da sua partida se 

executem as que são respectivas aos exterminados; e que as outras se vão 

depois executando gradual e progressivamente, conforme as conjunturas o 

forem indicando. O que, porém, se deve entender em termos hábeis, e sem 

prejuízo do serviço real, e bem comum dos povos. 

     Fico para servir a V. Exª com a mais afectuosa, e mais pronta vontade. 

     Deus guarde a V. [riscado: Mercê] Exª . Lisboa, em 21 de Março de 1755. 

 

 

DOCUMENTO Nº 256 

S.d. (post. 1755), S.l. (Lisboa) – Requerimento do Síndico dos religiosos 

da Província de Santo António de Portugal sobre cobrança de verba 

pertencente ao Convento de Santo António do Pará, depois da morte do 

Conde de Povolide, Síndico Geral da Província. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n.. 

 

     Diz o Síndico dos Religiosos da Província de Santo António de Portugal 

que, sendo o Excelentíssimo Conde de Povolide falecido, Síndico Geral da 

mesma Província, por seu falecimento lhe ficou em seu poder a quantia de 



 953 

quatrocentos e catorze mil rs de esmolas pertencentes à mesma Província, 

como se mostra do document junto, e assim mais lhe ficou a dever quinhentos 

mil rs a juro de quatro por cento, que o mesmo Excelentíssimo Conde pediu de 

empréstimo ao Síndico do Convento de Santo António do Pará, cuja quantia 

pertence a esta mesma Província, como do segundo documento se deduz, 

pretende pois o suplicante não só cobrar a dita quantia de quatrocentos e 

catorze mil rs, mas também a quantia dos quinhentos mil rs com os seus juros 

vencidos, para cujo fim precisa que a Excelentíssims Condessa viúva seja 

citada por este juízo da Comissão por si e como tutora dos seus filhos 

menores, e o Doutor Curador, para verem justificar as ditas quantias, e 

justificadas que sejam, se lhe passe sua sentença de justificação, para esta lhe 

servir de título para a dita cobrança, condenando-se também nas custas da 

justificação e nas mais que se fizerem até ao real reembolso, portanto, 

     Peço a Vossa Senhoria se digne mandar que se citem a Excelentíssima 

Condessa e o Doutor Curador na forma acima requerida. 

     E Receberá Mercê.  

 

 

DOCUMENTO Nº 257 

1756, Novembro, 11, Belém – Sindicação feita por Frei João do Apocalipse 

a mando de Frei Francisco de Santa Teresa, Pregador e Comissário 

Provincial no Estado do Grão-Pará, ao seu antecessor Frei Dionísio de 

São Francisco, Pregador. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 6 

 

 Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil e setecentos e 

seis anos nos onze dias do mês de Novembro. Como quer que o nosso 

Caríssimo Irmão Frei Francisco de Santa Teresa Pregador e Comissário 

Provincial em este Estado do Grão-Pará, concluiu-se a sindicação do Irmão 

Comissário Provincial seu antecessor Frei Dionísio de São Francisco Pregador, 

o qual tirou por todos os religiosos que pode, assistentes em este Estado. E 

atendendo ao que as nossas leis determinaram no cap. 5.º, § 2.º, que não 

vindo o comissário antecessor para o Reino, mandará sempre o dito comissário 

novamente eleito a sindicação para o Reino, digo para o Provincial, deixando 

ficar na sua mão o original, para cumprimento do que mandou a mim Frei João 

do Apocalipse colegial, teólogo e secretário da dita sindicação, que assim o 



 954 

executasse, fazendo fielmente do dito original dois treslados para por duas vias 

se remeterem à província, o que eu executei na maneira e forma seguinte: 

 Termo de instituição e eleição de notário e escrivão - Ano do nascimento 

do Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e cincoenta e seis aos 

dezoito dias do mês de Setembro neste Convento de Santo António da cidade 

do Grão-Pará de Belém, na cela do Irmão Comissário Provincial Frei Francisco 

de Santa Teresa Pregador, aonde eu Frei João do Apocalips,e colegial, 

teólogo, notário e escrivão, perante o Irmão colegial teólogo Frei Manuel do 

Menino Jesus, ao Irmão Frei Tomás de Santo António ambos sacerdotes e 

filhos desta Província de Santo António, e como testemunhas que presentes 

estavam, fui chamado, aí o dito Irmão Comissário Provincial me nomeou e 

instituiu escrivão e notário da sindicação, que eu na forma de estatuto da 

província queria tirar do Irmão ex Comissário Provincial Frei Dionísio de São 

Francisco Pregador, e para que, bem e fielmente executasse o dito ofício me 

deu o juramento dos Santos Evangelhos, que presentes tinha, em que pus os 

olhos, e levando a minha mão direita ao peito como sacerdote que sou, prometi 

bem e fielmente de exercitar o dito cargo, em fé do que fiz este termo que 

assinei com o dito Irmão Comissário Provincial e testemunhas nomeadas 

acima, dia, mês e ano ut supra Frei Francisco de Santa Teresa Comissário 

Provincial Frei João do Apocalipse – Notário – Frei Manuel do Menino Jesus – 

testemunha – Frei Tomás de Santo António – testemunha. 

 Auto de sindicação dol Irmão Comissário Provincial Frei Dionísio de São 

Francisco. Ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e 

setecentos e cinquenta e seis aos vinte dias do mês de Setembro do dito ano 

neste Convento de Santo António do Pará, querendo o Irmão Comissário 

sindicante Frei Francisco de Santa Teresa dar princípio à sindicação do Irmão 

Pregador e ex Comissário Frei Dionísio de São Francisco, a fez pelos 

interrogatórios seguintes: 

1.º)  Se o Irmão ex Comissário tem vivido exemplarmente. 

2.º) Se castigou indiferentemente aos delinquentes. 

3.º) Se promoveu sujeitos dignos aos ofícios da Ordem. 

4.º) Se cumpriu com as obrigações de seu ofício de Comissário. 

5.º) Se o que depõe, é com ódio ou amor desordenado. 

 1.ª testemunha E logo no mesmo dia, mês e ano apareceu o Irmão Frei 

José do Nascimento guardião deste mesmo convento, e missionário que foi da 

Aldeia de São José do Iguarapé Grande da idade que dizem ser de quarenta 
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anos, e de hábito dezanove pouco mais ou menos. Testemunha jurada (…) 

ouvira dizer a alguns religiosos, que indo o dito Ex Comissário a certa casa 

desta cidade, e aparecendo nela um rapaz, lhe dissera que ele tinha também 

ficado na visita que ele tinha tirado no convento do que causara algum 

escândalo por não ter castigado na mesma visita a religioso algum, por causa 

de alguma comunicação suspeitosa. Item, disse que os religiosos se 

escandalizavam por ele se não acomodar com o comum da comunidade, 

querendo e ordenando particularidades principalmente na comunidade à ceia. 

Item, que também ouvira dizer a alguém ou alguns seculares que o dito Irmão 

ex. comissário lhes revelava os segredos que com ele se passavam nas visitas, 

o que era muito estranhado entre os religiosos. Item, que também costumava 

dizer aos religiosos, indo de umas para outras missões, o que nelas tinha 

sabido, sendo algumas destas coisas, causa de se fazer má opinião dos três 

religiosos, e que quanto a este artigo não tinha mais coisa alguma que dizer. E 

perguntado ele testemunha pelo segundo artigo, se castigou indiferentemente 

os delinquentes disse, que ouvira dizer, que visitando-se-lhe certos religiosos 

de alguns crimes, os não castigou, nem dera demonstração alguma de que os 

achara colegiados. Item disse, que infamando-se não só na presença de 

alguns religiosos, mas ainda na sua, um religioso a outro, e tirando disso, ou 

mandando tirar inquirição, e saindo dele o tal religioso ofendido inocente, não 

dera demonstração alguma castigando nem ainda repreendendo publicamente 

ao ofensor, e que a este artigo não tinha mais que acrescentar (…). 

 12.ª testemunha: Frei Domingos de Jesus colegial teólogo de idade que 

disse ser de trinta e três anos, e de hábito doze pouco mais ou menos (…) 

Também ouvira dizer que alguns que mereciam castigo, os deixara sem ele, 

como sucedeu com alguns missionários que os mudou de umas para outras 

missões, e dizia se que sem causa, e que algumas  vezes deixara outros em 

castigo, merecendo-o os seus defeitos (…) e perguntado pelo terceiro artigo 

disse que sabia e dizia que tinha tirado um missionário confessor de seculares, 

pondo em seu lugar um sacerdote simples, a quem o dito irmão ex. comissário 

o deixou subordinado, e que logo soubera ele testemunha, que o dito irmão 

confessor, lhe requerera, não queria ser missionário, ao que respondeu o Irmão 

ex Comissário que, se não queria, entregasse a missão ao dito sacerdote, e 

que fosse seu companheiro, e que ele testemunha sabe isto de certo, porque 

lera a carta e escrevera a resposta por ordem do dito Irmão ex comissário. E 

mais não disse neste artigo. E perguntado pelo quarto artigo, disse, que lhe 
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parece não tirou a sindicação ao seu antecessor logo, como manda a lei, mas 

sim a deixou para o ano seguinte, a ler, mas sim a deixou para o ano seguinte, 

em cujo tempo se ausentou o dito seu antecessor para o Reino. Item disse, que 

na frequência do côro, lá tinha seus defeitos, mas também que não sabe a 

causa por que assim o fazia, e na matéria da assistência deste convento, tinha 

também seus defeitos, sendo a sua ordinária a assistência na Missão de 

Joanes (…). 

disse, lhe constara, mandara a um religioso pedir perdão aos seculares da 

Ordem Terceira, e que não sabe tinha ou não para isso causa, cuja diligência 

de mandar pedir perdão aos seculares, ouvira dizer, a fizera também a outros 

missionários, assim nas missões como na cidade. Mas que também não sabe 

se tinha ou não, causa para isso, e que não tinha mais que acrescentar nem 

diminuir 

13.ª testemunha: 

Frei Manuel de Jesus Maria colegial teólogo, de idade que deve ser de vinte e 

nove anos, e de hábito dez pouco mais ou menos 

(…) disse que, ao que lhe parece, lá se mostrava omisso em proceder ao 

castigo, principalmente em uma ocasião em que lhe parece devia castigar um 

religioso, o não fez, e que na matéria das repreensões, lá se mostrara para 

com alguns, com alguma aspereza, porém, que também não sabe ele 

testemunha, se teria para isso causa (…) disse que sabia, e ouvira dizer, que 

andava continuamente mudando os missionários de umas para outras aldeias, 

porém que nos sabe se teria para isso causa, ou se consultava os prelados 

assim local coo das missões como manda a lei (…). 

 

 

DOCUMENTO Nº 258 

1758, Julho, 14, Madrid – Patente dada pelo Comissário Geral da Ordem 

franciscana, Frei Pedro Juan de Molina, ao Padre Frei Juan de la 

Salvación, na qualidade de Comissário do Estado do Grão-Pará e 

Maranhão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 6. 

 

    Frei Pedro Juan de Molina, Leitor de Sagrada Teologia, Teólogo de la 

Magestad Católica, ex Ministro General de toda la Orden de Missionarios de N. 

P. S. Francisco y en esta família cismontana comissário general, visitador 
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apostólico y siervo. Al Reverendo Padre Frei Juan de la Salvación, predicador 

ex definidor de su Provincia de San António de Portugal de religiosos 

missionários descalços, ex comissário del Gran Pará y actual guardian de 

nuestro Convento de Castanheira, salud y me praz en nuestro Señor Jesús 

Cristo. 

     Hecho cargo de las obligaciones de nuestro ofício empleamos de buena 

gana las facultades asi ordinarias como extraordinarias que nos subministra por 

las leyes de la Religión y por especial dignacion de la dicha Apostólica, siempre 

que entendemos ser asi conveniente al servicio de Dios, fomento de la 

observancia de nuestra Seraphica Regla y disciplina regular de formación de 

aquelos conventos y religiosos que entendemos tener de ela necesidad. De 

ajer que teniendo noticia cierta por información del Reverendo Padre Provincial 

de essa nuestra Provincia, confirmada y autorizada de especial orden del 

serenísimo Principal Saldaña, su Embaxador en esta corte católica, de la gran 

necesidad que hai en el gran Pará y Estado de Marañón pertenecientes a Su 

Majestad Fidelissima de reformar el Convento, o Conventos, Hospicios, 

Residencias, y Religiosos de nuestra Orden, que en ellos residen, o residirán 

con qualquiera causa, titulo, o color, de qualquiera Prova de la Orden que 

fueren, ofreciéndose Su Majestad Fidelissima con aquella su real magnitud y 

singular piedad y clemencia, que no somos suficientes à ponderar dignamente 

a proveer las  limosnas necessárias para el transporte y manutención de los 

religiosos prelados y subditos que fueren a propósito para tan santo fin, y el de 

acalorar la conversión de los Indios gentiles, e instrucción de los convertidos en 

la doctrina cristiana y misterios de nuestra santa fé católica. 

     Como asi mismo de la experimentada prudencia, doctrina, santo zelo, y 

demás recomendables prendas que por misericordia de Dios unico autor de 

todo lo bueno adoran a N. P. y esperando de su conducta el desempeño del 

real exemplarissimo dicho zelo de Su Majestad Fidelissima à que deseamos 

cooperar con todas nuestras fuerzas, por estas nuestras letras patentes 

nombramos, instituimos y alegamos à V. P. el dicho Padre frei Juan de la 

Salvación, nuestro comisario general delegado con plenitud de potestad sobre 

el Convento, ò Conventos, Hospicios, Residencias y Religiosos que se hallaren 

de presente o passaren en adelante à los dichos Estados de Marañón y gran 

Pará, no solo de nuestra Provincia de San António, sino de otra qualquiera de 

los Reinos y Dominios de Su Majestad Fidelissima, y de otras qualesquiera 

Provincias de nuestra Orden, que por algun accidente se hallaren en ellos, para 
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que les gobierne, visite, reforme, y castigue en el fuero paterno, y en caso 

necesario judicialmente según leyes de nuestra Religión y de esta nuestra 

Provincia, formando processos, y pronunciando sentencias, aunque sean de 

excomunión mayor late, oferende, sentientie de carcel o de destierro y 

aplicando todas las demás penas establecidas en nuestras leyes y 

constituciones apostólicas contra los delinquentes y criminosos. 

     Para todo lo qual damos y comunicamos à V. P. toda la autoridad, 

jurisdición y facultades no solo las que conceden las constituciones municipales 

de essa nuestra Provincia de San António à los comisarios del gran Pará, las 

que queremos goze V. P. y que sea havido y tenido como tal comisario, sin 

embargo de no ser del Partido de fuera, à quien por el Breve de Alternativa 

pertenecia en este triénio este oficio, poco usando de la autoridad apostólica 

que tenemos expresamente para el efeito le dispensamos por esta vez tan 

solamente, en atención à las graves causas que para ello escuchan destas 

mismas letras, sikno tambien todas las delegables de nuestro oficio, en modo 

que puesto en su distrito à mayor gloria de Dios, reformación de nuestros 

Conventos y religiosos de la Orden, conversión de los Infieles, instrucción y 

formación de los convertidos, que da obra aquello que nos estando presentes 

pudieran trazer. 

     Y para que su trabajo le sea de mayor merito, le mandamos a V. P. por 

dicha obediencia y bajo pena de excomunión maior late sententiae, que acepte 

esta nuestra comisión y la cumpla fielmente según la gracia que nuestro Señor 

le irá dado y diere. Y aunque el premio  de su zelo e trabajos debe V. P. 

esperarle de la divina clemencia tan liberal con sus siervos, que ni un jarro de 

aguac dado por su amor, ni una buena palabra pronunciada en su obséquio, 

dexa remuneración: con todo eso, porque no es razón que los superiores 

dejemos sin premio visible con los servicios especiales hechos a Dios, y à la 

Religion, para incitar à otros, empeñamos a V. P. nuestra palabra de emplear 

nuestros ruegos y oficios con los superiores, à quien pertenece, que concedan 

à V. P. congruo premio à este su especial trabaxo una vez que se empiezen à 

experimentar los frutos que de su conducta deseamos y esperamos. 

     Encargando como encargamos à V. P. y le rogamos y exportamos per 

viscera misericordiae Dei nostri, per stigmata D. N. Jesu Christi impressa 

Divinitris in corpora S. P. N. Francisco, que puestos los ojos en Dios, y 

despreciando como verdadero fraile menor todas las cosas terrenas, solo mire 

à su mayor honra y gloria à restablezer la pura observancia de nuestra seráfica 
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Regla, à la salud de las almas: referente que pueda con verdad decir à Jezu 

Cristo Reliquimus Omnia et Secuti Sumus te, que tiendo asi, oirà sin duda 

Centuplum accipietis, et vitam eternam possidebitis. Para que asi sea damos 

con todo nuestro corazón à V. P. sus compañeros la bendición de nuestro 

Padre San Francisco en nombre del Padre, y del Hijo y del Espiritu Santo 

Amen. 

     Y a todos los Religiosos, Prelados y subditos de nuestra Orden à quien las 

presentes de qualquier modo tocar y tocar puedan, mandamos por santa 

obediencia y sob pena de excomunión maior late sententiae, que reconozcan, 

admitan, veneren y respectivamente obedezcan à V. P. como à comisario del 

gran Pará y Estados del Marañon, y Comisario General, nuestro delegado en 

aquelas partes con plenitud de potestad, y le der todo favor y aiuda para el 

cumplimiento de su oficio. Dat. en este nuestro Convento de N. P. San 

Francisco de Madrid en catorce de Julio de 1758. 

(a) Frei Pedro Juan de Molina,Comissario General 

Por mandado de S. P.Frei Gabriel Lazaro, Secretario General de Descalzos y 

Recoletos 

     Sendo-nos remetida esta Patente por mão do Ex.mo Embaixador de Sua 

Majestade Fidelíssima na Corte de Madrid, D. António Principal Saldanha, a 

fazemos presente na Mesa Definitorial de 28 de Julho, na qual foi acordado por 

todos os Padres ... que a fizéssemos registar, e dar a execução como nela se 

contém, e com efeito a fizemos registar no livro das Patentes, e mandamos 

seja lida em plena comunidade do Refeitório, e depois de lida pelo nosso 

Secretário este dê posse ao Nosso Caríssimo Irmão Frei João da Salvação, do 

lugar que lhe pertence pelos Estatutos Gerais, como Comissário Geral nos 

Estados do Maranhão e Grão-Pará que é no último lugar dos Padres desta 

Província, e outrossim mandamos se cumpra e execute a dita Patente por 

todos os religiosos da nossa jurisdição e subjeição, assim prelados, como 

súbditos, existentes no nosso Convento e mais residências da Capitania do 

Grão-Pará, contando que se nos não perturbe a nossa jurisdição ordinária. 

Convento de Santo António de Lisboa, 2 de Agosto de 1758. 

(a) Frei João da Rosa, Ministro Provincial 

 

DOCUMENTO Nº 259 
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1758, Julho, 23, Madrid – Carta do Comissário Geral Frei Pedro para o 

Provincial de Santo António de Portugal sobre isenções e privilégios do 

Comissário Provincial do Maranhão e Grão-Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 2. 

 

R. P. Provincial de la Prov. de S. António de Portugal de Mebs. Deses. 

     El Espiritu Santo assista a V.P.R. cujas dos cartas de 8 de Junio proximo 

passado recibo hoy, dia de la fecha por el conducto del Exmo Sor. Embajador 

de essa Corte en esta; y fecho cazo de sus contenidos, metio los adjuntos 

despachos y patente, que es quanto permitem mis facultades ordinárias, y 

extraordinárias, y las que no alcanzan pra. conceder al P. Comissario Proval. 

del Maranõn, y Gran Pará las execpcions. y privilégios  de Diffinor. Genl. de la 

Ordem, ñi a la Persona, ñi al officio; por estas semesantes gracias prohibidas 

por vários Breves Appost.cos y  especialmte. por el Mottu próprio del Sor. 

Benedicto XIV de buena memª. y reservadas solo a la Ordem en sus capítulos 

Gens. la que hasta el dia de oi no ai exemplar, aya hecho gracia de esta 

naturaleza. I debiendo yo estar enterrado de todo esto por loa anos que lhe 

governado la Religm. fuera mas considerable el yerro en la Condescendencia a 

esta gracia, que no pende de mi arbítrio. Doy a V.P. la seraphica bendizn. y 

encommiendeme a Ds. a  qn. ruego, le of. en su sto. Amor. S. Franco. de Madrid. 

13 de Jullio de 1758. 

De N.P.R. siervo en el Señor Frei Pedro Cominsº. Genal. 

  

 

DOCUMENTO Nº 260 

1759, Outubro, 27 – Carta para o Ministro dos Religiosos Menores 

Observantes da Província de Portugal anunciando o envio da colecção 

dos Breves Pontifícios e Leis Régias expedidas desde 1741 sobre a 

liberdade dos índios. 

B.N.P., Reservados, 118 A. 

 

     Sua Majestade manda remeter a Vossa Paternidade Reverendíssima a 

Colecção autêntica dos Breves Pontificios, Leis Régias, Instruções, e mais 

Papeis de ofício, que sairam das Secretarias de Estado, e a elas vieram, sobre 

a execução do Breve Apostólico de vinte de Dezembro de mil setecentos e 

quarenta e um, das leis promulgadas na conformidade dele em seis, e sete de 
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Junho de mil setecentos cinquenta e cinco, para restituir aos Índios do Brasil a 

sua primitiva, e natural liberdade contra as violências, com que os Regulares 

da Companhia denominada de Jesus os tinham reduzido à dura escravidão, 

que é notória. E o mesmo Senhor me manda significar a Vossa Paternidade 

Reverendíssima, que será muito do serviço de Deus, do de Sua Majestade, e 

do Bem Comum, e tranquilidade pública de todos os futuros vassalos deste 

Reino, que Vossa Paternidade Reverendíssima, no mesmo espírito da lei de 

três de Setembro próximo precedente, que vai compilada debaixo do número 

vinte da sobredita Colecção, mande guardar no Arquivo dessa Província em 

cofre de três chaves a sobredita colecção, para nele ficar perpetuada. 

Determinando Vossa Paternidade Reverendíssima que a encadernação dela 

não seja alterada com a cola ou massa, que incorporam as pastas, por não 

ficar sujeita à traça, e à corrupção, que destes materiais se costumam seguir. 

      Deus Guarde a Vossa Paternidade Reverendíssima  

      Paço a 27 de Outubro de 1759 

(a) Conde de Oeiras. 

     Colecção dos Breves Pontíficios e Leys Régias, que forão expedidos, e 

publicadas desde o ano de 1741, sobre a liberdade das Pessoas, Bens, e 

Comércio dos Índios do Brasil, dos excessos que naquele estado obraram os 

Regulares da Companhia denominada de Jesus, das Representações que Sua 

Majestade Fidelíssima fez à Santa Sede Apostólica, sobre esta matéria até à 

expedição do Breve que ordenou a Reforma dos Sobreditos 

Regulares.Impresso na Secretaria de Estado. 

 

 

DOCUMENTO Nº 261 

1760, 4 e 6 de Fevereiro – Lançamento dos termos de juramentos de 

missionários franciscanos da Costa do Sul, na Índia portuguesa. 

DA&AP – Directorate of Archives & Archeology of Panaji (antigo Arquivo 

Histórico do Estado da Índia), Pangim, Lº 864, Livro de Termos de Juramentos 

que devem prestar os missionários da Costa do Sul perante o superior das 

missões, 76 fls. 

 

     Este livro que tem 76 folhas e há-de servir para o Pe. Frei Carlos da 

Conceição, que vai por superior das Missões da Costa do Sul, lançar nele os 

termos dos juramentos que deve dar aos mais padres missionários pela 
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mesma formalidade com que a deu na Secretaria de Estado, e no mesmo livro 

lançará também todas as instruções que der aos mais religiosos, e toda a 

receita e despesa do que receber da Junta da Administração, para depois de 

se recolher a esta cidade entregar tudo na Secretaria de Estado. Goa, 2 de 

Fevereiro de 1760. 

Cópia do Termo que fez o Pe. Frei Carlos da Conceição 

     Aos 2 de Fevereiro de 1760 apareceu nesta Secretaria de Estado o Pe. Frei 

Carlos da Conceição, da Ordem de S. Francisco, o qual foi dado pelo 

Secretário de Estado Belchior José Vaz de Carvalho o juramento dos Santos 

Evangelhos, debaixo do qual prometeu estar sujeito à jurisdição respectiva do 

Bispo Diocesano a que for pertencente a missão de que vai por superior, e por 

nenhum caso de se sujeitar nem consentir usurpação alguma aos bispos da 

Propaganda, antes sim de conservar e procurar se conservem os privilégios, 

isenções e autoridade do Real Padroado, prometendo obediência no temporal 

a Sua Majestade Fidelíssima, e em seu nome ao Vice-Rei actual, e ao que 

adiante for; ou Governador ou governadores deste Estado, e outrossim se 

obrigou debaixo do mesmo juramento a cumprir e praticar todos os ritos e 

costumes na forma que crê, ensina a Santa Madre Igreja Romana confirmados 

e aprovados pelas Bulas Apostólicas legitimamente publicadas e aceites, de 

que se fez este termo em que se assinou com o dito Secretário de Estado. 

     (aa) Frei Carlos da Conceição 

            Vaz de Carvalho 

     (Fl. 3) Aos quatro de Fevereiro de 1760 na presença do Rmo. Pe. Frei Carlos 

da Conceição Deputado do Santo Ofício, e Superior dos Religiosos designados 

para a Missão do Sul apareceu, o Pe. Frei Cristóvão de Santo Agostinho 

Religioso do mesmo Hábito, ao qual foi dado pelo Ilmo. Rmo. Pe. o juramento dos 

Santos Evangelhos, debaixo prometeu estar sujeito a jurisdição respectiva ao 

Bispo Diocesano a que for pertencente a Missão, de que vai por superior, e por 

nenhum caso de se sujeitar, nem consentir usurpação alguma aos Bispos da 

Propaganda, antes sim de conservar, e procurar se conservem os privilégios, 

isenções e autoridade do Real Padroado, etc. 

     (aa) Frei Carlos da Conceição; Frei Cristóvão de Santo Agostinho 173. 

                                            
173

 Seguem-se neste documento os termos de Juramentos dos missionários a seus superiores 

e prelados diocesanos; 4 de Fevereiro de 1760: de Frei Bonifácio do Espírito Santo (Hábito do 

Espírito Santo); 5 de Fevereiro de 1760: Frei António dos Reis, Religiosos Observante da 

Província de S. Tomé; 5 de Fevereiro 1760: Frei Domingos de S. Miguel, Religioso Observante 
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DOCUMENTO Nº 262 

1760, Junho, 13, Lisboa –  Carta de Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado sobre a aprovação do bando que se lançou para se não usar a 

língua geral. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, n.º 51, fls. 28 vº. 

 

     Por carta de 27 de Feverreiro do ano próximo passado achando-me 

governando esse Estado, fiz presente a sua Majestade as perniciosas 

consequências que se têm seguido, e seguem da introdução da língua geral no 

mesmo Estado, não se falando a portuguesa e as providências que me 

parecem dar para remediar semelhante introdução. O mesmo senhor foi 

servido aprovar inteiramente o bando que mandei lavrar, e ordena que V. S.ª 

positivamente o faça executar, cuidando com toda a eficácia em que se 

estabeleça por todas as terras do seu governo, a língua portuguesa, em 

benefício daqueles povos, o que V. S.ª observará muito seriamente. 

     Deus guarde a V. S.ª. Nossa Sra. Da Ajuda, 13 de Junho de 1760. 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado / Senhor Manuel Bernardo de Melo e 

Castro. 

 
 

DOCUMENTO Nº 263 

1760, 13, Junho, Belém do Pará – Carta de Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado sobre a aprovação régia da côngrua concedida aos Padres de 

Santo António no Pará. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 31 ss. 

 

                                                                                                                                
da Província de S. Tomé; Frei António de Jesus; 4 de Fevereiro de 1760: da Província da 

Madre de Deus dos Reformados de Nosso Seráfico P
e
. S. Francisco, 5 de Fevereiro de 1760: 

P
e
. Diogo de Sá (Congregação do Oratório de Goa); 5 Fevereiro 1760: P

e
. Cosme António 

(Congregação do Oratório de Goa); 13 Fevereiro 1760: Frei Manuel da Assunção (Real 

Observância, Província S. Tomé de Goa); 13 Fevereiro 1760: Frei Joaquim de S. Diogo (Real 

Observância, Província S. Tomé de Goa); 10 Março 1760: Frei José Joaquim Jesus, Maria e 

Ana (Observante, Província S. Tomé); 10 Março 1760: Frei Nicolau Tolentino de Santa Teresa 

(Observante Província S. Tomé de Goa); 28 Março 1760: Frei António de N. Senhora do 

Rosário (Província de S. Tomé de Goa). 
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     Carta do Ilustríssimo e Exvelentíssimo Senhor Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado de 13 de Junho de 1760 sobre aprovar Sua Majestade a 

côngrua que se estabeleceu aos Padres da Província de Santo António 

     Foram presentes a Sua Majestade as duas cartas escritas por mim em 22 

de Fevereiro do ano próximo passado. A primeira sobre a côngrua que tinha 

estabelecido para os religiosos da Província de Santo António; e a segunda, o 

motivo por que naquela capitania ficaram dois religiosos da Piedade ao mesmo 

tempo que na forma das reais ordens se recolhiam todos os mais. Foi o mesmo 

senhor servido, aprovar tudo, o que se faz menção nas ditas cartas, e ordena 

que Vossa Senhoria, mande assistir com a ordinária anual de cento e 

cinquenta mil reis, aos ditos religiosos da Província de Santo António. E que 

não tendo vindo para este Reino os sobreditos dois religiosos da Província da 

Piedade os faça, com efeito, recolher ao seu convento, achando-se com saúde 

capaz de fazerem viagem. Deus guarde a V. Senhoria, Nossa Senhora da 

Ajuda, 13 de Junho de 1760. Francisco Xavier de Mendonça Furtado // Senhor 

Manuel Bernardo de Melo e Castro. 

 

 

DOCUMENTO Nº 264 

1760, Junho, 13, Lisboa, Belém do Pará –  Carta de Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado sobre o projecto do Palácio do Governador a construir 

em Belém do Pará, com a respectiva planta. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, n.º 51, fls. 29. 

 

Carta do Il.mo e Ex.mo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Carvalho de 13 

de Junho de 1760, sobre se aprovar o aluguer de casas para residência do 

governador. 

 

     A S. Majestade fiz presente  a carta de V. S.ª de 13 de Agosto do ano 

próximo passado, em que expõem os motivos que o obrigaram a mandar 

demolir o palácio de sua residência, achar-se vivendo em duas casas de 

aluguer, e o desenho que mandara fazer para o novo palácio, de que remete a 

planta, apontando o meio de se fazer o mesmo palácio com mais comodidade. 

O mesmo senhor aprova o expediente que V. S.ª tomou de alugar casas para a 

sua residência, vista a ruína em que o palácio se achava, e pela primeira 

ocasião se fará a V. S.ª resposta categórica ao que contém a dita carta.  
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     Deus guarde a V. S.ª. Nossa Sra. da Ajuda, 13 de Junho de 1760. Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado / Senhor Manuel Bernardo de Melo e Castro. 

 

DOCUMENTO Nº 265 

1760, Junho, 13, Belém – Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

sobre a transformação do Hospício de São Boaventura de Belém 

pertencente à Província da Conceição em hospital depois do seu 

afastamento para S. Luís do Maranhão. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 32 vº 

 

 Carta do Ilmo e Exmo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 18 de 

Junho de 1760 sobre o Hospício de S. Boaventura servir de hospital 

     Sendo presente a S. Majestade pela carta de V. Sª de 23 de Julho do ano 

passado, ter ficado inútil o hospício que nessa capitania tinham os religiosos 

capuchinhos (sic) da Província da Conceição, por se embarcarem todos em 

execução das suas reais ordens para a capitania do Maranhão; e na mesma 

forma, os bens, e alfaias pertencentes ao dito hospício, lembrando-se de que 

nele se poderia fazer um hospital para se curarem os soldados, e que do 

mesmo sentimento fora o bispo dessa diocese.  

     À vista do que me ordena o mesmo senhor, avise a V. Sª, para que mande 

logo fazer as obras que parecerem necessárias para que este hospício possa 

servir para o ministério do hospital, aplicando-se a ele os bens que ali se 

achavam, e as alfaias, a capela que ficar servindo no mesmo hospital. Deus 

guarde a V. Sª.   

     Nossa Senhora da Ajuda, 18 de Junho de 1760. Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado / Senhor Manuel Bernardo de Melo e Castro. 

 

DOCUMENTO Nº 266 

1760, 25 de Junho, Belém –  Carta de Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado sobre a olaria 174 estabelecida no lugar do Hospício dos Padres 

da Província da Piedade”. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51 175, fl. n.n. 

                                            
174

 Olaria de São José. 

175
 O códice contém ainda outros assuntos de grande importância, como: Receitas e despesas 

da cidade e capitania Pará do ano de 1760; relações de produtos necessários ao seu 

funcionamento, como “tintas da terra” (“Relação das tintas que se necessitam da Cidade de 
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     A Sua Majestade foi presente o estabelecimento feito da olaria no sítio em 

que se achava o chamado Hospício dos Padres da Província da Piedade, e foi 

o mesmo senhor servido, aprová-lo com o utilíssimo que é ao bem comum 

dessa cidade. Não pareceu porém a El Rei N.S., haver por bem o modo, com 

que o mesmo estabelecimento foi feito com prejuízo tão grave dos índios que 

nela trabalham para enriquecer a um português ou dois, ficando eles sempre 

na mesma miséria (…) 176. 

(…): 1760: receitas e despesas cidade e capitania Pará; casamentos mistos; 

desordens; “tintas da terra” 

 Relação das tintas que se necessitam da Cidade de Belém do Grão-

Pará para provimento dos armazéns” (fl. 36 vº): 

 6 barris de ocre, a que chamam taná 

 6 barris de azarcão, a que chamam piranga 

6 barris de tinta azul, a que chamam seval 

6 barris de roxo 

6 barris de óleo de capaúba 

Lisboa, 25 de Junho de 1760, João Gomes de Araújo 177. 

                                                                                                                                
Belém do Grão-Pará para provimento dos armazéns” ( fl. 36vº): 6 barris de ocre, a que chamam 

taná; 6 barris de azarcão, a que chamam piranga; 6 barris de tinta azul, a que chamam seval; 6 

barris de roxo; 6 barris de óleo de copaúba escrito por João Gomes de Araújo, datado de 

Lisboa, aos  25 de Junho de 1760); guerra aos índios Timberas da capitania do Maranhão (fl. 

36vº); Relação de 22 de Junho 1760 sobre madeiras que haveriam de ir para o Reino para os 

escaleres e lanchas das ribeiras das naus (fls. 37 e 37vº); escravos; rendas de currais; 

seminário para rapazes; estudos e professores régios; Anulação do “Tratado de Limites”;  

estatutos do Colégio [dos Nobres]; relações de povoadores (1761); construção de estaleiro; 

descimento de índios; livros e bibliotecas; edificação de Colégio dos Nobres em Belém, entre 

outros. 

176
 O documento prossegue, de seguida, com várias considerações sobre a “igualdade” dos 

súbditos, com a ordem de se nomear um administrador para a olaria “enquanto os índios não 

estão capazes de se regerem”, que se lhe dê um ordenado; e tudo seja registado em livro 

(Despesas e Receitas da Olaria), e o que liquidamente produzir, se repartirá pelos índios que 

trabalharem nela, segundo o merecimento de cada um: “Na dita olaria poderão igualmente 

trabalhar os oficiais brancos, pagando-se-lhes na sobredita conformidade, segundo o préstimo 

e trabalho de cada um, a proporção dos interesses que esta produzia, e na mesma forma que 

os índios”. 

177
 Outros assuntos tratados neste documento são: guerra aos índios Timberas (cap. 

Maranhão), fl 36vº; 22 de Junho 1760: sobre madeiras que hão-de vir para o Reino para os 

escaleres e lanchas das ribeiras das naus fls 37 id. 37vº; escravos; rendas currais; seminário 
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DOCUMENTO Nº 267 

1760, Junho, 17, Lisboa – Carta de S. M. de 17 de Junho de 1760 sobre 

fazer embarcar para o Reino os Padres Frei Matias de S. Boaventura, Frei 

Félix Pereira, leigo, e o Provincial Frei André da Piedade do Convento de 

N. Senhora do Monte do Carmo. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, pp. 21-25 

 

fl. 28, plantação de mandioca (1760, Junho, 15) 

fl. 28vº, sobre a língua geral 

fl. 29vº, sobre o novo Palácio do Governador 

 

 

DOCUMENTO Nº 268 

1760, Lisboa. Cópia de Carta sobre a navegação e fixação dos 

portugueses no Rio Negro. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, documento solto 178 

 

     A posse em que estão os Portugueses da navegação e terras de Rio Negro, 

da Cachoeira do Curumuri para cima, e dos mais rios que desaguam no 

mesmo Rio Negro é tão antiga como são as suas colónias; porque suposto se 

estabelecem estas para baixo da nomeada cachoeira, crescem contudo o 

número de seus habitantes com os gentios que para elas desceram de cima 

                                                                                                                                
para rapazes; estudos; professores régios; Tratado de Limites → anulação; estatutos do 

Colégio; povoadores (1761) xom relação; construção de estaleiro; descimento de índios; livros; 

edificação de Colégio dos Nobres em Belém. 

178
 Neste documento existe uma folha solta com a enunciação de questões relativas à defesa e 

fortificação da Região Norte (se se devia continuar o destacamento da guarda de Castro de 

Avelãs, montado durante a guerra de fronteira do Rio Juã. Se se devia continuar a obra da 

Fortaleza da Vila de S. José de Javari; se se devia também ultimar a Fortaleza da Cachoeira 

Grande, em cuja obra se ocupava na época o Capitão Filipe Strume; se os destacamentos da 

dita Cachoeira Grande e de São José dos Marabitenas se haviam de  conservar com o mesmo 

número de soldados, de que se compunham no tempo da guerra, ou se se havia de diminuir o 

número de elementos destacados; se era necessário instalar algum destacamento no Rio 

Carebori para impedir a passagem dos espanhóis  que o tentavam fazer; se em cada um dos 

destacamentos do Rio Negro, nomeadamente o da Cachoeira Grande e o dos Marabitenas, se 

se deviam conservar dois oficiais ou se bastava um; a necessidade de proteger a parte oposta 

aos Marabitenas). 
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das cachoeiras por meio das práticas e pregações que lhes foram fazer às 

suas respectivas terras os missionários portugueses. 

     Não poderei individuar os actos possessórios que por sua antiguidade não 

são presentes à minha lembrança. Porém, referirei alguns que ainda sendo 

para nós modernos, convencem a antiguidade que nos negam os espanhóis. 

Nos anos de 1725 e 1726, se acharam no Rio Negro as tropas desta cidade do 

Maranhão e Vila da Vigia, de que eram cabos o Capitão João Pais de Amaral, 

Bernardo de Souza, Estevão Cardoso, Leandro [G]emaque e Severino de 

Faria. E ainda que estabeleceram arraiais abaixo da cachoeira em Mossarabi, 

Macabarú, Timoni e noutras partes, despediram, contudo, várias bandeiras rio 

acima. 

     Nos anos de 1738 e 1739 fundaram arraiais Bento de Figueiredo Tenreiro 

em Cachoeira do Curumuri, por cuja razão se denominou esta vulgarmente a 

Cachoeira do Bento; Francisco da Costa Pinto, na Ilha que fica pouco ao lado 

da Serra do Principal Murú. António Pacheco e Henrique de Matos, no Porto de 

Principal Imú, pouco abaixo do Principal Cumi, onde esteve também André 

Miguel Aires. Francisco Xavier de Morais em Rio Javitá, que não só fica muito 

acima das cachoeiras, mas também do Rio Cariquiari, vinte dias de viagem, rio 

acima. 

     No ano de 1740, se alojaram no mesmo Arraial de Javitá, Henrique de 

Matos e Manuel de Oliveira Pantoja. Nos anos de 1745 e 1746 teve Lourenço 

Belfort Arraial na Ilha que agora se chama de S. Gabriel; Manuel Dias Cardoso 

e Francisco Portilho na Ilha fronteira à Serra do Murú. Francisco Xavier de 

Morais no Porto de Provincial Cumi, vizinho dos Marabitenas. 

     Além destes arraiais que eram públicos e fundados por conta de Sua 

Majestade, houveram outros inumeráveis, de pessoas particulares, que 

acompanhavam as tropas. As muitas bandeiras que estas despediam, 

entraram, não só por todos os rios que desaguam no Rio Negro desde a 

Cachoeira do Curumuri, até ao Rio do Cariquari, mas também pelos que ficam 

muito mais acima como são os rios Inirida, Pamaviná, Tambú, Aké e outros, 

extraindo de todos eles indivisível número de índios que desceram para as 

demais colónias. Francisco Portilho avançou tanto a viagem ou navegação do 

Rio Negro que chegou à altura de onde as águas tomam o seu curso oposta 

direcção. 

     Não consta que antes do ano de 1744, passasse espanhol algum do Rio 

Ourinoco para o Rio Negro, porque só no dito ano é que, encontrando-se por 
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acaso com o Padre Manuel Romão, Jesuíta espanhol, com Francisco Xavier de 

Morais, que navegando pelo Rio Caciquiari chegou ao Ourinoco, veio em 

companhia do mesmo ao Rio Negro, de onde, sem muita dilação voltou para o 

Ourinoco. 

     Em 1759 veio ao Rio Negro, por mando de D. José Arriaga, o Alferes 

Domingos Simão Lopes, o Sargento Francisco Fernandes Bobadilla, e outros 

espanhóis, a saberem do arraial português, destinado para as conferências das 

reais demarcações, a cuja diligência acrescentaram de várias práticas 

clandestinas que introduziram aos índios para os fazerem seus parciais, e a de 

fazerem nas povoações de alguns principais casas com o pretexto de servirem 

para armazéns de suas bagagens ao tempo que viesse o corpo da expedição 

para o Arraial de Barcelos. 

     Por notícias que em fé de amizade participaram ao ajudante Francisco 

Rodrigues, Alferes José Agostinho, alguns espanhóis que assistem na 

Povoação de S. Carlos, consta que os mesmos espanhóis fizeram um 

descoberto de minas de ouro e esmeraldas, junto ás Serras dos Maraucazes 

que ficam nas vertentes do Rio Cabeboru. 

     Consta também que chegara de Espanha D. Apolinário de tal, com duzentos 

homens que já se achavam em […] com destino que ainda se não sabe com 

certeza. 

     Dizem alguns espanhóis que vem aquele corpo de gente para fazer um 

estabelecimento nas referidas minas para o que vêem três mineiros de 

profissão. Afirmam outros que pretendem fundar pelo Rio Negro. 

 

 

DOCUMENTO Nº 269 

1761, Junho, 5, Lisboa – Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

sobre o modo como se devem tratar os índios a quem manda nobilitar e a 

expulsão de Frei João do Monte Carmelo da Província de Santo António 

por ter impedido um mameluco de ter entrado na Ordem Terceira. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51. 

 

   Carta do Ilmo e Exmo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 5 de 

Junho de 1761 sobre a atenção que deve haver com os índios, a quem S. 

Majestade manda nobilitar [e expulsão de Frei João do Monte Carmelo da 
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Província de Santo António por ter impedido um mameluco de ter entrado na 

Ordem Terceira] 

 

     A Sua Majestade foi presente a carta que V. Sª. me dirigiu na data de 29 de 

Agosto, próximo passado, a respeito do ofício que V. Sª. escreveu  ao 

Comissário Geral da Província de Santo António, para que fizesse embarcar 

para este reino, Frei João do Monte Carmelo, religioso da mesma Ordem 

Terceira de São Francisco, pela escandalosa escusa que pusera a José 

Rodrigues da Fonseca,  por ser mameluco, no requerimento que fez para ser 

terceiro. 

     O mesmo senhor me ordena, diga a Vossa Senhoria que obrara bem em 

mandar remeter o dito religioso, que com efeito aqui chegou. 

   E é, outrossim, servido recomendar a V. Exª, que vigie sobre estas exclusivas 

a respeito do sangue dos índios, na forma das suas reais ordens que os manda 

habilitar e nobilitar, como os mais vassalos sem diferença alguma. 

 Deus guarde a V. S., Nossa Senhora da Ajuda, 5 de Junho de 1761 

 a Manuel Bernardo de Mello de Castro 

 

 

                                       DOCUMENTO Nº 270 

1761, Junho, 5, Belém –  Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

sobre a aprovação do uso de quinquilharias pelo Padre José Monteiro de 

Noronha para usar no descimento de índios. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51. 

 

     Carta do Ilmo e Exmo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 5 de 

Junho de 1761, sobre se aprovar o fornecimento das quinquilharias que levou o 

Pe. José Monteiro de Noronha. 

     A Sua Majestade foi presente a carta de Nossa Senhora de 5 de Novembro 

do ano próximo passado, em que V. Sª. refere ter mandado fornecer ao Vigário 

Geral do Rio Negro, José Monteiro de Noronha, na ocasião em que fez viagem 

para aquela capitania algumas quinquilharias para o fim de efectuar com elas 

algum descimento de índios. E o mesmo Senhor aprovou o que a este respeito 

se obrou. 

     Deus guarde a V. Sª. Nossa Senhora da Ajuda, 5 de Junho de 1761. Para 

Manuel Bernardo de Melo e Castro. 
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DOCUMENTO Nº 271 

1761, 8 de Junho, Belém –  Ofício de Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado sobre se aprovar a remessa para Lisboa do Pe. Frei António de 

Leão da Província de Quito. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51 179, fl. 80. 

 

 

     Carta do Il e Ex.mo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 8 de 

Junho de 1761 sobre se aprovar a remessa para Lisboa do Padre Frei António 

da Província de Quito 

     Neste Reino foi entregue Frei António de Leão da Província de Quito, o qual 

pelas razões que V. Sª pondera na sua carta de 3 de Novembro do ano 

próximo passado, ordenou que S. Majestade tomasse dele conta o Provincial 

de S. Francisco, e aprova o procedimento que V. Sª teve com o dito religiosos. 

Deus guarde a V. Sª, Nossa Senhora da Ajuda a 8 de Junho de 1761,  

Francisco Xavier de Mendonça Furtado // Senhor Manuel Bernardo de Melo e 

Castro. 

 

 

 

 

 

 

                                            
179

 O códice contém ainda outros assuntos de grande importância, como: Receitas e despesas 

da cidade e capitania Pará do ano de 1760; relações de produtos necessários ao seu 

funcionamento, como “tintas da terra” (“Relação das tintas que se necessitam da Cidade de 

Belém do Grão-Pará para provimento dos armazéns” ( fl. 36vº): 6 barris de ocre, a que chamam 

taná; 6 barris de azarcão, a que chamam piranga; 6 barris de tinta azul, a que chamam seval; 6 

barris de roxo; 6 barris de óleo de copaúba escrito por João Gomes de Araújo, datado de 

Lisboa, aos  25 de Junho de 1760); guerra aos índios Timberas da capitania do Maranhão (fl. 

36vº); Relação de 22 de Junho 1760 sobre madeiras que haveriam de ir para o Reino para os 

escaleres e lanchas das ribeiras das naus (fls. 37 e 37vº); escravos; rendas de currais; 

seminário para rapazes; estudos e professores régios; Anulação do “Tratado de Limites”;  

estatutos do Colégio [dos Nobres]; relações de povoadores (1761); construção de estaleiro; 

descimento de índios; livros e bibliotecas; edificação de Colégio dos Nobres em Belém, entre 

outros. 
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DOCUMENTO Nº 272 

1761, Junho, 9, Lisboa – Carta Régia de D. José I ao Governador das 

Capitanias do Grão-Pará, Maranhão, Rio Negro e Piauí sobre as leis que 

proibiam os recursos à Cúria Romana. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 78 180. 

 

     Carta de Sua Majestade sobre os decretos da proibição dos recursos à 

Cúria romana. 

     Manuel Bernardo de Melo e Castro, Governador e Capitão General das 

Capitanias do Grão-Pará, Maranhão, Rio Negro e PiA.H.U.í. Amigo. Eu El Rei 

vos envio muito saudar. Ainda que pela Secretaria de Estado competente, vos 

tenho dirigido o suplemento da Colecção dos Breves Pontifícios, Leis Régias e 

Ofícios, que se passaram entre as cortes de Roma e Lisboa até ao mês de 

Junho do ano do mesmo suplemento, no qual vão insertos os três decretos, 

que em quatro de Agosto do mesmo ano fui obrigado a dirigir à Mesa do 

Desembargo do Paço e ao Conselho da Fazenda, para que sejais informado do 

que pelos sobreditos decretos fui servido resolver a respeito da proibição dos 

recursos à Cúria de Roma, e da suspensão de todos os escritos e papeis que 

dela emanarem. 

     Contudo, para maior facilidade dos editais que vos ordeno, sejam afixados 

nos lugares públicos dessa cidade, na mesma forma em que o foram nesta 

Corte e Reino, vos mando remeter o competente número de exemplares dos 

mesmos três decretos que serão com esta, para que, depois de os fazeres 

copiar em forma de serem afixados nos lugares públicos, possais fazer 

distribuir os impressos pelas pessoas mais notáveis dessa cidade, mandando 

nela vigiar cuidadosamente sobre a observância dos mesmos editais, e 

mandando proceder pronta e executivamente contra os transgressores deles 

de qualquer estado ou condição que sejam; porque todos serão remetidos a 

esta Corte sem excepção alguma, com os processos verbais e sumaríssimos 

que se lhes formarem das culpas em que forem achados. 

      Escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 9 de Junho de 1761.  

Rei. 

                                            
180

 Inclui-se neste documento, entre os fls. 78 vº e 79,  uma cópia do Decreto de 4 de Agosto 

de 1760, impresso, sobre a proibição dos recursos à Cúria de Roma), que é uma peça muito 

esclaredecora a easte propósito. 
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DOCUMENTO Nº 273 

1761, Junho, 9, Lisboa – Carta Régia a obrigar à convocação de uma 

Junta que deveria reunir três vezes por semana para discutir os assuntos 

relativos aos bens da Companhia de Jesus da cidade de Belém do Pará. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fls. 63 vº-66 vº. 

 

      Carta Régia de 9 de Junho de 1761 sobre se congregar três vezes cada 

semana uma junta acerca dos negócios das fazendas que os Padres da 

Companhia possuíam na cidade de Belém do Pará (…). 

     Muito importante sobre o modo como se ia executar a Carta Régia de 25 de 

Fevereiro, e publicada na Chancelaria Mor do Reino a 5 de Março de 1761, em 

que se mandava encorporar no fisco e câmara real todos os bens seculares 

que a Companhia de Jesus possuía e administrava no Reino e em todos os 

seus domínios, com os padroados anexos aos mesmos bens (…) 

     Entre outras coisas, ordenava-se que se congregasse no Pará uma junta  

que reuniria três vezes por semana, composta pelo Presidente, que era o 

próprio Governador, o Intendente Geral do Comércio e Agricultura, o Ouvidor 

da Capitania e o Provedor da Fazenda do Estado. 

     A Junta dispunha sobre o destino a dar a todos os bens da extinta 

Companhia 181 (…). 

     Quanto às Livrarias, aplicava-se um estatuto de excepção, relativamente à 

alienação dos bens da extinta Companhia: “as livrarias, as quais se 

conservarão nos mesmos lugares em que se acham, ou em outros dos 

mesmos edifícios que pareçam mais próprios para o uso dos prelados 

diocesanos, a cuja diocese, faço delas, perpétua e pura doação, com a 

condição expressa de estarem abertas em todas as manhãs dos dias da 

semana, que não forem de guarda, para a instrução do público das duas 

respectivas cidades. 

                                            
181

 Os bens da Companhia de Jesus, entretanto extinta, foram divididos em três classes: em 

primeiro lugar, os bens móveis, não directamente ligados ao culto divino; em segundo, os semi-

móveis (semoventes); e em terceiro os fundos de terras, casas, rendas de dinheiros e de 

empréstimos feitos a particulares]: por exemplo, no que respeita a escravos, “os escravos ou 

as escravas que o forem, na forma da disposição das minhas leis, serão vendidos com tal 

providência, que os que forem casados, e os que tiverem filhos, se vendam sempre com as 

suas famílias para ficarem na mesma casa”… 
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     Em ordem a cujo fim se entregarão as mesmas livrarias aos sobreditos 

prelados, com arrecadação e inventário, e com termos em que sejam por eles 

aceites em nome das suas mesas episcopais com a referida expressa 

condição, registando-se tudo o referido nos livros dos respectivos cabidos e 

das câmaras das duas respectivas cidades, para que possa constar a todo o 

tempo da minha sobredita doação; da identidade das livrarias doadas; e das 

condições com que as doei, em benefício das sobreditas dioceses e seus 

diocesanos 182. 

 

DOCUMENTO Nº 274 
 

1761, Junho, 9, Madrid – Patente de Frei António Juan de Molina, 

Comissário Geral da Ordem de São Francisco a Frei Manuel de La Peña 

de Francia e a alguns missionários residentes no Estado do Grão-Pará 

para poderem ser instituídos Confessores. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 6 183 

 

     Por el teor de las presentes concedemos nuestra facultad al Reveriendo. 

Padre Provincial, y al Difinitorio de nuestra Provincia de San António de 

Menores Descalços en Portugal para que puedan instituir Confessores 

utriurque serans al P. Frei Manuel de la Peña de Francia residente en esto 

Reyno, y a los P.P. Frei Juan de Nazareth, Frei Manuel de Sta. Isabel, Frei 

Joseph de la Concepción, Frei António del Nacimiento, Frei Blaz de S. Amaro y 

Frei Geroymo de Jesus Maria, residentes en el Estado de Gran Pará; attento a 

la gran necessidad que se nos há representado de operarios en aquellas 

partes; observando en dicha instituición lo que provién en el Santo Concílio de 

Trento, y Leis de Nuestra Orden. 

     Dadas en este nuestro Convento de Nuestro Padre San Francisco en 

Madrid en 9 de Junio de 1761. 

      (a) Frei António Juan de Molina 

                                            
182 Depreende-se, portanto, que todos os bens móveis não directamente 

relacionados com o culto divino seriam vendidos, com excepção das livrarias, 

que foram doadas por determinação régia ao clero diocesano. Daí ter-se mantido a livraria do 

extinto Colégio de Santo Alexandre quando este  passou a Paço Episcopal e Seminário 

Eclesiástico. 

183
 No documento – uma patente original – encontra-se o selo da Ordem de São Francisco em 

Madrid com a representação da “Estigmatização de São Francisco”. 
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DOCUMENTO Nº 275 

1761, Junho, 9, Lisboa. Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

sobre as tintas que se mandam ir para uso na Ribeira das Naus no Reino. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51. 

 

     Carta do Ilmo e Exmo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 9 de 

Junho de 1761 sobre as tintas que se mandam ir para o uso da Ribeira das 

Naus. 

     Fiz presente a Sua Majestade a carta de Vossa Senhoria de 5 de Novembro 

do ano próximo passado, e a relação que a acompanhava das tintas e óleo que 

me remeti,a e a sua importância. 

     Devo dizer a V. Sª que as mesmas tintas e óleo foram entregues nos 

armazéns, e paga a letra da sua importância, e que o mesmo senhor ordena 

novamente a V. Sª continue na mesma forma a remeter alguns barris de óleo, e 

das mesmas tintas para serviço da Ribeira das Naus. 

Deus guarde a V. Sª. Nossa Senhora da Ajuda, 9 de Junho de 1971. Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado. Para Manuel Bernardo de Mello de Castro. 

 

 

DOCUMENTO Nº 276 
 

1761, 11 de Junho, Lisboa – Carta Régia sobre as casas da Madre de Deus 

no Maranhão, e a das Aldeias Altas se erigirem nelas colégios para a 

educação daqueles povos.  

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fls 68-69vº. 

 

     Carta de S. Majestade de 11 de Junho de 1761 sobre o estabelecimento 

dos Colégios dos Nobres, e informação sobre a despesa que importará 

anualmente o gasto de cada um dos colégios 

     Manuel Bernardo de Melo e Castro, Governador e Capitão Geral do Estado 

do Grão-Pará, Maranhão, PiA.H.U.í, e Rio Negro. Amigo. 

     Eu El Rei vos envio muito saudar. Entre os bens seculares que ficaram 

vacantes nesse Estado pela desnaturalização, proscrição e total expulsão dos 

Regulares da Companhia, chamada de Jesus, e pela perpétua remoção dos 

religiosos das Províncias da Conceição e Piedade, se compreenderam as 

casas seguintes: a que servia nessa cidade de seminário dos referidos 

Jesuítas, vos ordeno que seja logo erigida em um colégio secular para a 
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educação dos filhos das pessoas nobres da mesma cidade e seus territórios, 

compreendendo entre eles, os filhos dos principais dos capitães-mores, dos 

sargentos-mores, e dos capitães dos índios, habitantes nas povoações do 

território da mesma cidade, estendendo-se pela parte do Norte até à fortaleza 

do Parú ou Vila de Almeirim, e pela parte do Sul, até à Vila de Melgaço e 

Portel. 

     A Igreja da Vigia, que foi dos mesmos regulares expulsos, mando avisar ao 

bispo dessa diocese que deve erigi-la em paróquia da mesma vila, ficando a 

outra igreja, que até agora serviu de freguesia, servindo de capela filial, e 

anexa à dita paroquial novamente erecta. 

     A casa chamada Hospício de São Boaventura, que evacuaram os religiosos 

da Província da Conceição, vos mandei avisar em carta de 18 de Junho do ano 

próximo passado de 1760, que devia ser erigida em hospital para nele se 

curarem os soldados enfermos, e espero que assim se tenha observado. 

     A outra casa chamada Hospício de São José, que evacuaram os outros 

religiosos da Província da Piedade, se deve aplicar de sorte, que nas casas se 

acomode o capelão da nova olaria, que se acha estabelecida junto às mesmas 

casas; e nas outras partes delas, os fabricantes da mesma olaria. 

     A outra casa evacuada pelos mesmos religiosos da Piedade que se 

chamava Hospício do Gurupá, será logo erecta em um colégio secular para a 

educação dos filhos dos nobres daquelas partes, incluindo-se neles os filhos 

dos principais, capitães-mores, sargentos-mores e capitães de todas as 

povoações de índios, que jazem desde a Vila de Almeirim, Melgaço e Portel, 

até aos rios Negro e Solimões, com os seus territórios, e até onde se termina, a 

diocese do Pará. 

O que tudo me pareceu, participar-vos, para que assim o faça executar, pelo 

que pertence às aplicações das sobreditas casas, regulando-vos enquanto aos 

outros bens seculares, que a eles andavam anexos, pelo que, a respeito deles, 

vos tenho ordenado, em outra carta firmada pela minha real mão, na mesma 

data desta. Escrita Palácio de N. Sra da Ajuda a 11 de Junho de 1761.  

Rei. Para Manuel Bernardes de Melo e Castro. 

 

DOCUMENTO Nº 277 

1761, Junho, 8, Belém –  Ofício de 8 de Junho de 1761 sobre a aprovação 

da remessa enviada para Lisboa pelo Padre Frei António de Leão da 

Província de Quito. 
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A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 80. 

 

     Carta do Il e Ex.mo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 8 de 

Junho de 1761 sobre se aprovar a remessa para Lisboa do Padre Frei António 

da Província de Quito. 

     Neste Reino foi entregue Frei António de Leão da Província de Quito, o qual 

pelas razões que V. Sª pondera na sua carta de 3 de Novembro do ano 

próximo passado, ordenou que S. Majestade tomasse dele conta o Provincial 

de S. Francisco, e aprova o procedimento que V. Sª teve com o dito religiosos. 

Deus guarde a V. Sª, Nossa Senhora da Ajuda a 8 de Junho de 1761, 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado // Senhor Manuel Bernardo de Melo e 

Castro. 

 

DOCUMENTO Nº 278 

1761, Junho, 9, Lisboa – Carta Régia de D. José I ao Governador das 

Capitanias do Grão Pará, Maranhão, Rio Negro e Piauí sobre as leis que 

proibiam os recursos à Cúria Romana. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 78 184. 

 

     Carta de Sua Majestade sobre os decretos da proibição dos recursos à 

Cúria romana. 

     Manuel Bernardo de Melo e Castro, Governador e Capitão General das 

Capitanias do Grão-Pará, Maranhão, Rio Negro e PiA.H.U.í. Amigo. Eu El Rei 

vos envio muito saudar. Ainda que pela Secretaria de Estado competente, vos 

tenho dirigido o suplemento da Colecção dos Breves Pontifícios, Leis Régias e 

Ofícios, que se passaram entre as cortes de Roma e Lisboa até ao mês de 

Junho do ano do mesmo suplemento, no qual vão insertos os três decretos, 

que em quatro de Agosto do mesmo ano fui obrigado a dirigir à Mesa do 

Desembargo do Paço e ao Conselho da Fazenda, para que sejais informado do 

que pelos sobreditos decretos fui servido resolver a respeito da proibição dos 

recursos à Cúria de Roma, e da suspensão de todos os escritos e papeis que 

dela emanarem. 

                                            
184

 Inclui-se neste documento, entre os fls. 78 vº e 79,  uma cópia do Decreto de 4 de Agosto 

de 1760, impresso, sobre a proibição dos recursos à Cúria de Roma), que é uma peça muito 

esclaredecora a easte propósito. 

 



 978 

     Contudo, para maior facilidade dos editais que vos ordeno, sejam afixados 

nos lugares públicos dessa cidade, na mesma forma em que o foram nesta 

Corte e Reino, vos mando remeter o competente número de exemplares dos 

mesmos três decretos que serão com esta, para que, depois de os fazeres 

copiar em forma de serem afixados nos lugares públicos, possais fazer 

distribuir os impressos pelas pessoas mais notáveis dessa cidade, mandando 

nela vigiar cuidadosamente sobre a observância dos mesmos editais, e 

mandando proceder pronta e executivamente contra os transgressores deles 

de qualquer estado ou condição que sejam; porque todos serão remetidos a 

esta Corte sem excepção alguma, com os processos verbais e sumaríssimos 

que se lhes formarem das culpas em que forem achados. 

      Escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 9 de Junho de 1761.  

Rei. 

 

DOCUMENTO Nº 279 

1761, Junho, 11, Lisboa – Carta Régia mandando que na casa da Madre de 

Deus no Maranhão e na das Aldeias Altas, se erigissem colégios para a 

educação daqueles povos. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 68-69 vº. 

  

Carta de S. Majestade de 11 de Junho de 1761 sobre o estabelecimento dos 

Colégios dos Nobres, e informação sobre a despesa que importará anualmente 

o gasto de cada um dos colégios 

 Manuel Bernardo de Melo e Castro, Governador e Capitão Geral do 

Estado do Grão-Pará, Maranhão, PiA.H.U.í, e Rio Negro. Amigo. 

     Eu El Rei vos envio muito saudar. Entre os bens seculares que ficaram 

vacantes nesse Estado pela desnaturalização, proscrição e total expulsão dos 

Regulares da Companhia, chamada de Jesus, e pela perpétua remoção dos 

religiosos das Províncias da Conceição e Piedade, se compreenderam as 

casas seguintes: a que servia nessa cidade de seminário dos referidos 

Jesuítas, vos ordeno que seja logo erigida em um colégio secular para a 

educação dos filhos das pessoas nobres da mesma cidade e seus territórios, 

compreendendo entre eles, os filhos dos principais dos capitães-mores, dos 

sargentos-mores, e dos capitães dos índios, habitantes nas povoações do 

território da mesma cidade, estendendo-se pela parte do Norte até à fortaleza 
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do Parú ou Vila de Almeirim, e pela parte do Sul, até à Vila de Melgaço e 

Portel. 

     A Igreja da Vigia, que foi dos mesmos regulares expulsos, mando avisar ao 

bispo dessa diocese que deve erigi-la em paróquia da mesma vila, ficando a 

outra igreja, que até agora serviu de freguesia, servindo de capela filial, e 

anexa à dita paroquial novamente erecta. 

     A casa chamada Hospício de São Boaventura, que evacuaram os religiosos 

da Província da Conceição, vos mandei avisar em carta de 18 de Junho do ano 

próximo passado de 1760, que devia ser erigida em hospital para nele se 

curarem os soldados enfermos, e espero que assim se tenha observado. 

     A outra casa chamada Hospício de São José, que evacuaram os outros 

religiosos da Província da Piedade, se deve aplicar, de sorte que nas casas se 

acomode o capelão da nova olaria que se acha estabelecida junto às mesmas 

casas; e nas outras partes delas, os fabricantes da mesma olaria. 

     A outra casa evacuada pelos mesmos religiosos da Piedade que se 

chamava Hospício do Gurupá, será logo erecta em um colégio secular para a 

educação dos filhos dos nobres daquelas partes, incluindo-se neles os filhos 

dos principais, capitães-mores, sargentos-mores e capitães de todas as 

povoações de índios, que jazem desde a Vila de Almeirim, Melgaço e Portel, 

até aos rios Negro e Solimões, com os seus territórios, e até onde se termina, a 

diocese do Pará. 

     O que tudo me pareceu, participar-vos, para que assim o faça executar, pelo 

que pertence às aplicações das sobreditas casas, regulando-vos enquanto aos 

outros bens seculares, que a eles andavam anexos, pelo que, a respeito deles, 

vos tenho ordenado, em outra carta firmada pela minha real mão, na mesma 

data desta.  

     Escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 11 de Junho de 1761. Rei. 

Para Manuel Bernardes de Melo e Castro. 

 

DOCUMENTO Nº 280 

1761, Junho, 11, Belém – Carta Régia sobre a doação da livraria do extinto 

Colégio jesuítica da Vila da Vigia ao Colégio dos Nobres que deveria ser 

mandado edificar nessa cidade. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 71-71 vº. 
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     Carta Régia de 11 de Junho de 1761 sobre a doação da livraria da vila da 

Vigia ao Colégio dos Nobres mandado erigir nesta cidade.  

 

      (…) conforme disposição da lei de 25/02/1760 também foram incorporados 

livros e livrarias, pelo que nesta data também se incluem os da Casa da Vila da 

Vigia, fez-se deles perpétua doação ao Colégio dos Nobres que se tinha 

mandado erigir na cidade de Belém, sob as seguintes condições: 

     1º) a dita livraria se conservará sempre unida e vinculada, sem dela se 

poder extrair por qualquer título algum que seja, livro algum dos que nela 

entrarem e acrescerem pelo tempo futuro. 

 

DOCUMENTO Nº 281 

1761, Junho, 11, Carta Régia sobre a edificação do Colégio dos Nobres 

em São Luís do Maranhão e a demolição da antiga catedral. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 73 185. 

 

     Carta Régia sobre se erigir o Colégio do Maranhão em Sé e demolir a 

Catedral antiga. 

     Manuel Bernardo de Melo e Castro, Governador e Capitão General do 

Estado do Grão-Pará e Maranhão. Amigo. Eu El Rei vos envio muito saudar. 

Pela cópia nesta carta inclusa, da que na mesma data vai por mim dirigido ao 

Bispo do Maranhão, vos será presente, a união que por ele se deve fazer do 

Colégio de Nossa Senhora da Luz da cidade de São Luís [do Maranhão] com a 

sua igreja, e sacristia, e ornamentos, e alfaias a elas pertencentes, à Mesa 

Episcopal, para servir de Palácio dos Prelados de Seminário, e de Catedral, o 

que me pareceu participar-vos para que coopereis em tudo, e por tudo, para a 

efectiva e pronta expedição do conteúdo da minha dita carta, pelo que vos 

tocar, mandando inventariar todos os bens que passarem à mitra na forma que 

tenho declarado. 

     E ordenando que pelos bens dos sequestros, se façam as divisões que 

necessárias forem para a separação entre o palácio e o seminário episcopal, 

sem se acrescentarem novas obras. E fazendo-se tudo com a menor despesa 

que couber no possível. 

                                            
185

 Segue-se no doc., a fls. 73 vº-74, uma Carta Régia dirigida ao Bispo do Maranhão com o 

mesmo teor. 



 981 

     Também vos ordeno mandeis logo demolir a catedral antiga que se acha 

arruinada, e em perigo de cair, deturpando a praça onde se deve estabelecer a 

nova catedral. Escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 11 de Junho de 

1761. Rei. Para Manuel Bernardo de Melo e Castro. 

 

DOCUMENTO Nº 282 

1761, Junho, 11, Carta Régia de 11 de Junho de 1761 para Manuel 

Bernardo de Melo e Castro sobre as alheações e aplicações das fazendas 

que ficaram dos Regulares da Capitania do Maranhão. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 75/ 76. 

 

     Carta Régia de 11 de Junho de 1761 para Manuel Bernardo de Melo e 

Castro sobre as alheações e aplicações das fazendas que ficaram dos 

Regulares da Capitania do Maranhão (…). 

Fazenda de S. Brás, na Ilha do Maranhão repartida pelos moradores 

beneméritos da cidade de S. Luís, tal como a Fazenda de S. Marcos (…). 

 A casa da Vila de Santo António de Alcântara para vender pelo melhor preço. 

O mesmo se praticará com todas as outras casas, assim da cidade de S. Luís, 

como da referida Vila (…). 

As Fazendas administradas pela Casa das Aldeias Altas – para repartir pelos 

moradores daquelas partes (...). 

 A aldeia de Anandiba “deve ser também logo erigida em vila”, e as fazendas a 

ela adjacentes, divididas pelos moradores da mesma nova vila (…). 

O Engenho de são Bonifácio, junto da Vila de Viana deve ser vendido a 

pagamentos, com todas as suas pertenças, escravos, gado vacum e cavalar 

(…). 

As outras fazendas adjacentes, às sobreditas Vilas de Santo António de 

Alcântara e Viana, e os gados, devem dividir-se pelos moradores das mesmas 

duas vilas (…). 

 O mesmo a respeito das fazendas adjacentes à Vila de Jeatú, e as que se 

encontram situadas nas margens dos rios Itapecurú e Mearim (…). 

Sejam divididas as outras fazendas adjacentes a Vila Viçosa da Tutóia, como 

são a do Lago, a de Canindé, a de Santo Inácio das Preguiças, Santo 

Agostinho e outras semelhantes, contemplando-se muito especialmente os 

índios Tremembés e seus descendentes em justa restituição das grandes 

extorsões e ruínas que lhes causaram os sobreditos Regulares expulsos (…). 
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Lisboa, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, 11 de Junho de 1761. 

 

DOCUMENTO Nº 283 

1761, Junho, 14, Lisboa. Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

sobre o decreto enviado ao ao Comissário da Bula [de Cruzada] para 

pagamento dos párocos. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 91 vº 

 

     Carta do Ilmo e Exmo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 14 

de Junho de 1761 sobre o decreto ao Comissário da Bula para pagamento dos 

párocos. 

Id. cópia do decreto fl. 91 vº. 

Id. Lista dos vigários das povoações dos índios do Estado do Pará, novamente 

erectas em vilas e lugares; e das côngruas anuais que cada um deles vence, 

fls. 92-93. 

 

 

DOCUMENTO Nº 284 

1761, Junho, 15, Belém – Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

ao Governador Manuel Bernardo de Melo e Castro sobre a doação dos 

bulários do Hospício de S. Boaventura para o Convento de Santo António 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 105 vº. 

 

   Carta do Ilmo e Exmo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 15 de 

Junho de 1761 sobre se mandarem dar os bulários do Hospício de S. 

Boaventura para o Convento de Santo António  

   Sua Majestade é servido que V. Sª ordene que da livraria do Hospício de São 

Boaventura se dêem os bulários dos Reformados da Ordem para o Convento 

de Santo António da Província dessa capitania e sua respectiva livraria. 

 Deus guarde a V. Sª. 

 Nossa Senhora da Ajuda de 1761 

[para Manuel Bernardo de Mello de Castro] 186 

                                            
186

 No mesmo códice coinstam documentos sobre Descimento de Índios a fl. 106, pagamento a 

eclesiásticos a fl. 107. Iminente corte de relações com Castela e França p. 108vº - 110vº 

Passageiros que vão para o Grão-Pará (1761), a fl. 111, Carta de Sua Majestade de 26 de 

Agosto de 1761 sobre os passageiros que se embarcarem do Porto e Lisboa para as Américas 
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DOCUMENTO Nº 285 

1761, Junho, 17, Carta de Francisco Xavier de Mendonça sobre os 

degredados e povoadores que iam para o estado do Grão-Pará. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 101vº-103. 

 

     Carta do Ilmo e Exmo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 17 

de Junho de 1761 sobre os degredados e povoadores que vieram para este 

Estado. 

 

 

DOCUMENTO Nº 286 

1761, Junho, 17, Belém – Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

sobre a Carta Régia enviada ao Governador do Maranhão acerca dos 

escravos que possuíam os frades de Santo António daquela cidade. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 95 vº- 96. 

 

     Carta do Ilmo e Exmo Sr Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 17 de 

Junho de 1761 sobre a cópia da carta régia vinda ao governador do Maranhão, 

acerca da escandalosa escravidão em que os frades de Santo António daquela 

cidade tinham um grande número de índios.  

     Sua Majestade manda remeter a V. Sª a cópia inclusa da carta firmada pela 

sua real mão e dirigida ao Governador da Capitania do Maranhão sobre a 

escandalosa escravidão em que os Religiosos Menores Reformados da 

Custódia de Santo António daquela cidade tinham um grande número de 

índios. E é Sua Majestade servido que V. Sª, sendo por ela instruído das 

providências que o mesmo Senhor tem dado ao dito respeito, as faça praticar 

exactamente. 

 Deus guarde a V. Sª, Nossa Senhora da Ajuda, 17 de Junho de 1761 

[para Manuel Bernardo de Melo e Castro] 

 

 

                                                                                                                                
do nosso Reino a fls. 111 – 111vº, Cópia da carta do chanceler (mesmo assunto) a fls. 111-

112vº, e Carta do Il
mo

 e Ex
mo

 Senhor Conde de Oeiras a respeito dos mesmos passageiros de 

26 de Agosto de 1761 a fl. 112. 
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[Cópia de Carta Régia ao Governador da Capitania do Maranhão] 

      Eu El Rei vos envio muito saudar. 

     Sendo-me presente que os Religiosos Menores Reformados da Custódia de 

Santo António dessa cidade ocupam no seu serviço como escravos, muitos 

índios. 

     E que reconhecendo o reformador dos sobreditos religiosos que era 

incompatível com a pobreza seráfica que exclui a posse de todos os bens, o 

domínio de escravos, restituirá a sua liberdade natural, cento e trinta e sete dos 

sobreditos índios que foram mandados para as novas povoações que tenho 

mandado estabelecer nessa capitania, sou servido declarar-vos que os 

referidos religiosos, na forma do seu santo instituto não devem possuir 

nenhuns escravos, por mais especiosos que sejam os pretextos com que os 

pretendam titular. 

     Permito, contudo, que sem sombra de domínio de posse ou de uso 

necessário, precária e amovível ao meu real e soberano arbítrio, que os 

sobreditos religiosos possam ter no seu serviço, vinte e cinco pessoas, 

daquelas que são sujeitas à escravidão, na forma das minhas leis, com 

declaração, porém, que não poderão ser senão do sexo masculino e solteiros 

ou viúvos, remetendo-se logo todos os que são casados e têm filhos, e famílias 

para os respectivos lugares para onde se transportarão os seus companheiros 

para viverem juntos. 

     E com condição que os ditos vinte e cinco homens da referida qualidade só 

sirvam aos sobreditos religiosos nos ministérios de remarem nas canoas dos 

peditórios e mais serviços domésticos do convento, sem se aplicarem à cultura 

de terras fora dos muros da cerca do mesmo convento, pagando-lhes os seus 

salários pelos preços determinados nas minhas reais ordens, o que tudo fareis 

executar com zelo e exactidão, que de vós confio. 

     E para que conste em todo o tempo o referido, vos ordeno, logo que 

receberes esta, a mandeis registar nos livros da Secretaria desse governo, nos 

da Câmara dessa cidade e nos do Convento que na mesma têm os sobreditos 

religiosos 187. 

     Escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 17 de Junho de 1761. Rei. 

Para o Governador da Capitania do Maranhão João Gomes de Araújo. 

 

                                            
187

 A fl. 97 vº deste documento, consta a referência aos castigos e penas para brancos que 

maltratassem índios, e a fl. 100-101 indicam-se pagamentos aos eclesiásticos. 
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DOCUMENTO Nº 287 

1761, Dezembro, 2, Convento de Santo António do Pinheiro (Chamusca, 

Reino) – Traslado da Carta de Frei João de Jesus, antigo prelado no 

Estado do Grão-Pará, ao Definidor da Província de Santo António, com 

um largo historial das missões da Província naquele Estado. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António de Lisboa, Província, Maço 18, doc. 

s./n. 

 

     Ilustríssimo Irmão Definidor 

     Recebi a sua carta de 28 de Novembro. Desejo muito lhe continue a saúde 

em serviço de Deus e da Província. 

     Vejo e pondero a necessidade que Vossa Caridade tem de notícias do 

Convento Velho do Pará, e Missões, seu acessório, notícias individuais, que 

hão-de sair ao público com veracidade física. Não lhas posso participar porque 

depois, que vim do Pará, não fiz mais reflexão em coisas pertencentes ao dito 

Estado, direi tão somente inconfuso, o que me lembrar a respeito dos 

requesitos, que se contém na sua carta, e para chegar à raíz, e princípio 

daquela Missão, digo que li, sendo Guardião indignamente do Convento do 

Pará nas memórias do Arquivo, que sendo Rei de Portugal Filipe o Prudente se 

apoderaram os Franceses, do Maranhão, sendo seu comandante Monsenhor 

Revardiére herege, e os holandeses ocuparam os estados pertencentes ao 

Pará de onde ainda hoje se vêm duas fortalezas fabricadas por eles: uma 

chamada do Gurupá e outra Macapá o Velho. Como também no Maranhão, a 

Fortaleza da Barra pelos Franceses, e à cidade intitularam São Luís do 

Maranhão, por respeito do rio chamado Maranhão, que banha a ilha, em que 

está fundade a cidade; dista a cidade do Maranhão da do Pará conforme ouvia 

dizer aos náuticos 80 léguas de costa, navegando do Sul para o Norte. 

     Sabendo-se esta notícia em Pernambuco, que era então o Governo mais 

próximo, e mais principal, que estavam ocupadas as ditas terras de franceses, 

e holandeses, o Governador que então era de Pernanbuco um N. de Sousa 

expediu uma armada de navios, segundo a oportunidade do tempo lhe 

permitiu, que não era grande conforme dizem as memórias, e ordenou a 

Custódia de Pernambuco que então era sujeita à nossa Província, que 

assinasse dois religiosos para irem na armada e lhe foram nomeados, um 

chamado Frei António da Merceana, e outro Frei Manuel da Piedade; com tão 
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boa felicidade, que chegaram, viram, e venceram, levando os religiosos os 

Santos Cristos arvorados como estandartes diante das tropas portuguesas. 

Apenas desembarcaram em terra, logo os fizeram desalojar com morte de 

muitos; e os que puderam escapar se refugiaram nas embarcações, que 

tinham no porto, e se foram embora; o cabo da nossa armada, segundo me 

lembor, se chamava Jerónimo Moreno. Esta expedição seria pouco mais ou 

menos pelos anos de 1612 até 14 e no mesmo Maranhão ficaram os mesmos 

religiosos assistindo aos soldados no espiritual e catequisando os índios das 

terras adjacentes, baptizando-os e paroqueando-os em tudo. 

     Da segunda expedição para expelir os holandeses, parece-me que foi logo 

depois da do Maranhão, e que foram também os dois religiosos; e cinco mais 

que chegaram da Província a Pernambuco cujos nomes me não lembram, e 

estão nas mesmas memórias e foram logo mandados para a Missão do Pará, e 

se acharam na tomada do arraial dos holandeses, em que hoje está situada a 

cidade de Belém do Grão-Pará, e na invasão da Fortaleza do Gurupá e do 

Fortim de Maturú, que é mais acima, Parú Velha. E, expulsando os holandeses, 

ficaram paroqueando os Indios, e administrando os sacramentos aos soldados, 

e cabos, e a primeira provisão que achei no Arquivo, de ordinária para a 

subsistência dos religiosos. O estabelecimento do Convento, que se fez de 

taipa, foi datada no ano de 1616, e tendo-se já dado algum princípio ao 

Conventinho por estranharem os religiosos ao Capitão-Mor, que então era um 

Pedro Salvador, o captivar, e vender os indios publicamente, se picou, e odiou 

de tal sorte com os Padres que lhe mandou assestar uma peça de artilharia 

para demolir o pouco que ainda estava feito do Convento. E, sendo ao depois 

tirado da ocupação ignominiosamente, os contemplativos o atribuiram a castigo 

de Deus, ainda que não teve efeito a sua feroz intenção. 

     Tudo o sobredito  consta dos papéis que ainda se conservaram no Arquivo, 

que por estarem já muito antiquados, e moídos mandei (sendo lá guardião a 

primeira vez) fazer um livro grande e com provisão e despacho do Ouvidor 

Geral se passaram ao dito livro em pública forma pelo Tabelião Manuel de Lira, 

e Barros, em que pôs o seu sinal público e raro, e passou, por fé estarem 

conforme os seus originais e que Vossa Caridade se pode valer para a verídica 

composição da crónica, e não só do Arquivo do Convento senão também do 

Arquivo do Convento daquele Estado, que também tem algumas antiguidades 

e notícias dos primeiros obreiros que foram esmaitar aquelas brenhas da 

gentilidade. Como vão repetidas vezes navios da companhia, com facilidade se 
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podem mandar vir traslados, em que conste com individuação, o que lhe servir 

para a composição. 

     Em quanto ao 2º requesito dos descimentos de índios, sei, por o ter lido nas 

mencionadas memórias, que os cinco religiosos, e também os dois primeiros, 

domesticaram, e mandaram todos os índios circunvizinhos à cidade como 

declaro, por não haver lá outros religiosos; porque os do Carmo, Mercenários, 

Padres da Companhia e Piedade foram muito posteriores aos nossos, e 

quando eles lá chegaram já a cidade estava fornecida de muitas Aldeias 

governadas pelos nossos religiosos, que ainda hoje suponho existem. Sei 

mais, que pouco antes que eu fosse para o Pará em 727, um Frei Pedro de 

Santa Rosa, confessor, natural de Vilarinho tinha feito a fundamentis no Rio de 

Mapaú, uma Aldeia chamada o Santo Cristo do Acarapi com mais de 700 ou 

800 almas de índios chamados Aracajús, Goiapis, e outras nações vizinhas, 

que ainda hoje se conserva com muita diminuição. Sei mais que no tempo que 

lá esteve um Frei José de Santa Teresa, Pregador, natural de Anadia, e foi lá 

Presidente das Missões uns cinco anos, e ultimamente Comissário. Fez 

entradas nos sertões do Araguari dos Gentio Maxaunús, mais de dez ou doze 

vezes, uma só e outras acompanhado de um Donato chamado João de Deus, 

ou de algum frade, donde extraiu, segundo me parece muito acima de mil 

almas. Isto pode constar dos Livros de Baptismo da Aldeia de Jesus, da de S. 

José da Doutrina, do Convento; que todas estas forneceu de muita gente; que 

estavam já muito danificadas. E se lhe deve muito à sua indústria, agilidade e 

animosidade; o complemento do Convento Novo todo de pedra, e cal, e 

juntamente a Frei Lourenço de Santa Clara natural de Lisboa que conduziu na 

canoa toda a pedra necessária com excessivo trabalho, porque sendo o dito 

Frei José, Presidente o tinha principiado o Irmão Frei Francisco da Rosa, que 

morreu sendo Provincial, no último ano da sua Comissararia, e estava feita a 

capela-mor até ao vasamento das abóbadas,e a quadra da sacristia até ao 

cunhal do dormitório da mesma banda, e até ao vasamento das abóbadas 

segundo me parece. E, nos cinco anos que parece incrível, acabou o 

Convento, que é muito grande, até se lhe pôr o telhado, e entrou com o corpo 

da igreja com paredes tão largas, que suponho têm acima de 16 palmos. E, 

quando acabou, ficaram no lançamento das abóbadas. Pelas eleições dos dois, 

se pode com toda a certeza saber, o quando se principiou, que me parece que 

foi em 1736. 
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     Enquanto a outros religiosos se ocuparam em descimento, direi os que me 

lembraram, dos mais antigos, Frei José da Natividade Pregador e ex. 

Comissário, natural de Lisboa, ouvia ainda dizer que tinha descido muita gente 

para a Aldeia de Jesus e de S. José, mas não sei a que poderia ser. No tempo 

que lá residi, Frei Apolinário da Natividade, natural de Lisboa, com Frei José de 

São Luís, natural dos arrabaldes de Lisboa, foram a descimento. Mas parece 

que não foram sucedidos bem. Frei António de São Joaquim, Confessor, 

natural de Caparica, Frei Tomé de Penela, Frei António do Desterro, de junto 

de Cernache, todos estes foram várias vezes ao descimento, sempre tiravam 

gente, porém não com a abundância que o Santa Teresa, parece que era, dom 

de Deus, particular para aquele frade. Eu sendo missionário da Aldeia de S. 

José fui ao Sertão do Mogoari digo Araguari, levando em minha companhia 

Frei António do Desterro que estava na Aldeia de Jesus. Contígua me parece 

que traríamos para as duas Aldeias até 100, 60 ou 80 pessoas de índios 

Goncanis, e Maraúnus, sendo Comissário Frei João da Trindade; sendo 

Comissário Frei José da Natividade se fundou a Aldeia de Santo António de 

Anajatiba das Relíquias, dos índios Aruãs, que tinham morto os frades Frei 

José de Santa Maria, e Frei Martinho da Conceição. Nos apelidos não estou 

certo determinando para seu missionário, por eles o pedirem a Frei Bernardino 

de Santa Teresa, natural de Abrantes, que com a sua mansidão agregou muito 

mais. No mesmo Sertão dos Aruãs dos mesmos índios dispersos por causa da 

guerra, que se lhe fez, por morte dos frades, fundou Frei Tomé com o adjutório 

do Presidente das Missões Frei José de Santa Teresa, a Missão de Santa Ana, 

em que fiz uma boa Aldeia. É o que agora me ocorre a respeito, dos que se 

ocuparam em descimentos. 

     Enquanto ao 3º que respeita ao Convento Velho, e novo; enquanto ao velho 

já toquei acima o que achara nas memórias antigas, e parece que não havia 

mais coisa notável, de que se fizesse menção. Do novo lembra-me que foi em 

736. Com assistência de toda a cidade, Nobreza, Povo, Militar, e Eclesiástico, 

oficiando a primeira Dignidade da Sé por ser então sede vacante, a primeira 

pedra foi lançada no cunhal da capela-mor na parte do Evangelho, que fica à 

parte do Norte naquela situação, tendo um cofre ou receptáculo em que se me 

deitou toda a casta de dinheiro grosso e miúdo de ouro, prata e cobre com 

letreiro que dizia o tempo em que se lançava, Rei que governava e Pontífice 

Reinante, Prelado Maior da Província, Prelado Maior do Estado, Prelado local, 

que era o Irmão Frei Francisco de Salles, e Maior do Estado, o Comissário Frei 
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Francisco da Rosa nunca assasmente louvado, que cortou como outro 

Alexandre Magno aquele nó górdio de tantas dificuldades que tinham 

horrorizado a tantos seus antepassados, que nunca se atreveram a meter mão 

à obra, vivendo no antigo, expostos a uma total ruína. Desceu a pedra por um 

listão de tela encarnado o nobilíssimo cidadão daquela cidade, José António, 

natural de Lisboa. E a maior parte do dinheiro, ouro, prata, que se meteu no 

cofre da primeira pedra ele o deu, e para princípio da obra a sua esmola foi a 

mais avultada. A  quantia me não lembra, sempre foi notório fora a maior. E, 

sendo a dita função dirigida pelo Padre Comissário Rosa, que todos sabem em 

tudo era extremoso, fica a reflexão de Vossa Caridade. Pregou nesse dia, 

tocando o mesmo assunto o Padre Mestre Frei Inácio da Conceição, Carmelita 

Calçado, que era, ou tinha acabado de Vigário Provincial daquela vigaria 

sujeito de literatura conhecido. 

     Enquanto ao trânsito do Convento Velho para o novo foi na era de 743 no 

mesmo dia de Santo António, em que caíu o Corpo de Deus no dia de Santo 

António. E, de manhã pregou o Padre Frei André da Piedade, actual Prior do 

Convento do Carmo com algum dissabor dos ouvintes por tomar dois temas: 

um de Santo António e o do Evangelho do Corpo de Deus; e de tarde, o 

mesmo ex. Provincial que tinha pregado na função de pedra primeira, cujos se 

imprimiram por conta das Missões. Fui eu o primeiro Guardião do dito 

Convento novo, Comissário o Irmão ex. Custódio Frei Lourenço de Jesus, que 

não trabalhou pouco de noite e de dia, para que no seu presulado se fizesse o 

dito trânsito. Presidente das Missões o já várias vezes nomeado Frei José de 

Santa Teresa, Ministro Provincial o Irmão Frei Francisco da Cruz. A 

magnificiência da fundação foi muito celebérrima como está descrita no livro 

das memórias, donde se podem mandar vir, que ainda que o Padre Rosa já 

não era Prelado, mas como tinha o primeiro móbil daquele grande, ainda influia 

muito em toda aquela Cidade, Nobreza, Militares e Religiões, que o 

respeitavam e temiam pela sua literatura. 

     Enquanto ao 4º, a respeito das virtudes de alguns religiosos que lá 

faleceram no Pará. De Frei José de Santa Maria e de Frei Martinho não sei 

nada, em especial, por os terem matado na era de 705 ou por ali algúres, digo 

sim que li duas justificações, ou processos, ou como lhe quiserem chamar, uma 

pelo secular outra pelo eclesiástico, feitas da sorte que se acharam os seus 

cadáveres, e estiveram expostos publicamente a todo o Povo, e se fizeram os 

ofícios de corpo presente depois de seis meses mortos, e lançados em uma 
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campina no rigor das chuvas, expostos à moralidade das onças e tigres, e 

sobretudo às nuvens dos corvos, que em bandos se juntam a qualquer corpo 

morto. Acharam-se inteiros. A Frei Martinho só cortaram a cabeça, mas 

deixaram-na junto do corpo. Frei José com um braço decepado junto ao ombro, 

mas não de todo, algum tanto secos, mas não de sorte, que se não 

conhecessem, sem fétido algum; os hábitos sem podridão alguma trouxeram-

nos em uma ubá ou canoa pequena, em que se tomam banhos, como a que há 

na enfermaria de Lisboa. E assim estiveram 3 dias na igreja do convento. E foi 

o Guardião que então era tão pateta, que no termo não declarou, aonde se 

enterraram, e só ouvia dizer a muitos que o conheceram, e lhe meteram os 

dedos pelas cesuras das tacoaras que são do feitio das choupas, e que não 

tinham fétido, e estavam as carnes secas, e que foram enterrados dentro da 

mesma ubá debaixo do altar-mor. Presenceei que quando se demoliu a capela-

mor velha e não se achou ubá nem sinal algum de ossos, e se aprofundou 

bastantemente; e não foi possível achar-se coisa alguma do que se procurava 

com boa pena de todos os frades, e seculares, que esperavam por essa 

diligência. 

     Enquanto aqueles, que lá ainda alcancei, ocupa o primeiro lugar o Irmão 

Frei Manuel da Paixão, Confessor, natural da Sertã. Foi Corista para o 

Maranhão. Já da Província levava boa opinião de perfeito religioso, com ela lá 

viveu e com ela morreu para com seculares e frades. 2º: Frei Joaquim da 

Conceição, natural de Ponte do Rol junto a Torres Vedras, assim viveu e 

morreu para com seculares, e frades sem diminuição alguma até ao último 

alento muito caritativo para os índios e frades especialmente doentes. 3º: Frei 

Alexandre da Trindade, Confessor, natural do Freire lugar do pé de Torres 

Novas, ainda que era nomeado por tal, eu fazia conceito que depois de 

profissão não tinha cometido pecado mortal com advertência. 

     4º: Um Frei Boaventura, não sei de quê, nem de que terra era, ainda no 

meu tempo se falava muito na sua virtude por seculares, e frades que o 

conheceram. Um Frei Belchior das Neves, que as cartas de El Rei D. Pedro 

que ainda estão no Arquivo do Pará exaltam muito o seu zelo na assistência do 

gentio. Um Frei Atanásio de Santo António que a cada passo, no Regimento 

das Missões, El Rei fala nele, e manda que se não façam Juntas das Missões 

sem sua assistência (isto seria pelas suas letras). Nas virtudes nunca o ouvi 

engrandecer. Também ainda era muito florente a memória de um Frei Paulo 

que lá foi Comissário; e tinha sido Ministro no século, e diziam os seculares 
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que era de tanta virtude que lhe penetrava os seus interiores, e temiam 

aparecer-lhe diante. 

     Frei José da Natividade entre os seculares tinha grande opinião. Entre os 

frades menos. 

     Frei Pedro de Cristo natural de Cernache que tinha sido clérigo, entre os 

seculares, até à morte, teve grande fama de virtuoso muito penitente, muito 

pobre, muito zeloso. Dos índios, lá se lhe conhecia muita tenacidade ao seu 

parecer e opinião, a que se inclinava, teve um dissabor, que se julgou lhe fizera 

dar volta ao juízo, morreu de desastre com (...) dos Religiosos, ficando ocultado 

aos seculares. 

     A respeito do 5º: Se houvera distinção de distritos para Missões, e 

descimento, digo que não; porque em 25 anos que lá estive, sempre as 

Missões estiveram misturadas, os descimentos faziam-se pelos mesmos 

sertões. Na Costa dos Aruãs tinhamos nós duas missões: a de Anajatiba, e a 

de Santa Ana. Eles tinham uma chamada de Caviana. No Rio das Amazonas 

tinhamos 3: Urubucuara, Acarapi, Parú. Eles tinham Tuaré, Jari, Grão-Mucú. 

No Iguarapé tinhamos duas: Jesus e São José. Eles uma, da Conceição. Na 

Costa do Marajó tinhamos Joanes. Eles Olais, Ocaia e Mangabeiras, e assim 

se conservavam misturadas, de que resultavam muitas dissensões entre 

misisonários e índios quando foi pela divisão da Província. 

     El Rei as mandava ficar à Província, visto ficar o Convento do Maranhão à 

sua Província e não terem no Pará. Tanto minaram até que lhes mandaram 

repartir da maneira acima dita. 

     Não se me oferece mais. Deus guarde a Vossa Mercê como muito lhe 

desejo. 

Pinheiro, 2 de Dezembro de 761. 

(a)  Frei João de Jesus 

 

 

DOCUMENTO Nº 288 

1761, Dezembro, 28, Hospício da Lousã – Cópia da informação que deu o 

pregador Frei José da Graça do que passou no Maranhão com Frei Brás 

da Província da Conceição. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

 Ex.mo Irmão Mestre Amigo e Condescípulo 
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I. M. Irmão 

     Recebi a sua carta depois da festa da Conceição retardada mês e meio, 

porque eu já não estou no Convento de Cernache, mas sim no Hospício da 

Lousã para onde me foi remetida com outras cartas. Estimei muito a notícia da 

sua saúde que Deus lhe conserve em sua graça com felizes ofertas para servir 

da que me assiste para servir a Vossa Caridade. 

     Aí remeto a Vossa Caridade a notícia de tudo o que experimentei no 

Convento de Santo António do Maranhão como Padre Comissário da Província 

da Conceição. 

     Frei Brás de Santo António, e tudo é segundo a minha lembrança, o que me 

fez de desprezos e desatenções o dito padre injustamente. E melhor lembrado 

disto estará o Irmão Frei Dionísio de São Francisco que era meu 

[compa]nheiro, e também o Irmão Leigo Frei Lourenço de Santa Clara. Se hoje 

fosse vivo, poderia informar muito melhor do que eu, porque a minha 

desconsolação me não dava lugar a perceber tudo o que me disse o sobredito 

padre comissário, e esteve isto em [ ] de que, se não fosse a minha paciência e 

prudência de Frei Dionísio, sem dúvida alguma haveria reboliço muito grande, 

porque Frei Lourenço chegou a tomar tanto a peito os desprezos que se me 

fizeram que intentou, e levado dos espíritos da sua [ ] perder-se com o dito 

padre cheguei em companhia dos sobreditos ao Convento de Santo António do 

Maranhão em dia de São João à noite na era de mil setecentos e trinta e oito. 

No mês de Julho seguinte, me sucedeu que, estando eu fazendo a barba a um 

religioso da Província da Piedade chamado Frei Manuel de Lisboa que com 

meus companheiros tinha chegado comigo na mesma frota, e pedindo-me este 

lhe levantasse mais o cercílio, na forma dos noviços [ ] e instou bastantemente 

o dito padre para que lho levantasse para(…). 

     De tal sorte instou, que tudo isto ouviram vários religiosos que ali se 

estavam barbeando. E movido eu das suas instâncias lho levantei na forma 

que me pediu, mas, de tal sorte, que ficou como os nossos, e não fora da 

conta, pois lhe haviam de ficar quatro dedos de cabelo, pouco mais ou menos. 

     No mesmo dia de tarde, estando nós no côro com toda a comunidade, no 

fim de vésperas, disse o Padre Comissário Frei Brás, que quem tinha feito a 

barba àquele religioso da Província da Piedade chamado Frei Manuel de 

Lisboa, fosse no dia seguinte dizer a culpa no refeitório. 

     E saindo a comunidade do côro foi o dito Frei Manuel com alguns de seus 

companheiros à cela do sobredito comissário Frei Brás, e lhe pediram, como 
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me constou, de joelhos, com as suas mãos levantadas, dizendo-lhe que quem 

lhe fizera a barba, fora um pregador chamado Frei José da Graça, filho da 

Província de Santo António, que me não levasse à culpa, porque era afronta 

que se lhe fazia a eles, e que o dito pregador fizera aquele cercílio na mesma 

forma que lho tinha pedido, e como ele desejava, ao que respondeu o Irmão 

Frei Brás que eu havia de ser castigado, porque aquilo era uma culpa que não 

tinha perdão. 

     No dia seguinte, quis Frei Lourenço de Santa Clara que fôssemos os três 

frades que ali nos achávamos da nossa Província para casa do governador ou 

para outro convento, e não tornássemos para aquele. Porém, Frei Dionísio não 

assentou nisso, por não escandalizar aquela cidade com semelhante notícia, 

mas disse que nesse dia, destinado para a culpa, que pedíssemos licença ao 

guardião para ir fora, e não viéssemos para casa, senão depois da comunidade 

do refeitório, porque poderia ser que abrandasse o comissário da sua fereza. 

     Porém, ficou por isso muito mais bravo. E por esta razão disse eu a Frei 

Dionísio e a Frei Lourenço que queria ir à noite ao refeitório levar aquele […] 

rejo, e o castigo que certamente não tinha merecido. E muito mais por ser uma 

coisa que não era culpa alguma no juízo de todos os religiosos que eli se 

achavam, e o sabiam muito bem. 

     Pediram licença os meus dois companheiros da Província para não irem ao 

refeitório presenciar o que se me dissesse, por entenderem que, por este meio 

evitavam os perigos de maior ruína, e mo permitiam em tal caso os ilustres 

espíritos de Frei Lourenço a quem Vossa Caridade muito bem conhecia, e 

pode presumir o que lhe faria em tal caso, se presenciasse o que me fizeram, e 

o que me disseram no refeitório, pois estive por milagre de Nosso Padre São 

Francisco poder acabar com ele não fosse ao refeitório naquela noite. 

     Fui eu com a comunidade, e depois de ter comido com nenhum gosto, bateu 

na mesa o dito comissário, e chamando um religiosos seu, por ele me mandou 

dizer que fosse dizer a culpa, e prostrado eu por terra no meio do refeitório, e 

começou aquele bravo homem cheio de furor a dizer tais coisas que […] 

pasmar, e me não atrevo a referi-las, dizendo-me que eu era o mais relaxado 

frade que ele com os seus olhos vira, e que tinha andado com rodeios de forent 

para não pagar aquela tão grande culpa que eu  tinha cometido em descompor 

o […] daquele religiosos da sua tão amada, e tão querida Província da 

Piedade. E que bem mostrava eu ter sido muito e muito mal criado pela pouca 

religiosa Província de Santo António, a que acrescentou mais algumas palavras 
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em desdouro de nossa Província, das quais me não lembro já, mas fiquei com 

o coração magoadíssimo de as ouvir. 

     E me disse mais, que tão grande culpa se não pagava só com uma surra, 

mas sim com uns poucos de oitavários de açoites. Porém, que em muitos 

grandes empenhos que tinha tido, o obrigaram a não passar a mais, e executar 

o que tinha na sua vontade. 

     Depois dele acabar de dizer o que quis, lhe pediu licença para dizer duas 

palavras, em como o dito religiosos me tinha pedido lho fizesse por aquela 

forma, quando no mesmo tempo deu com o cabo da faca na mesa uma 

pancada tão grande que toda a comunidade estremeceu com medo. 

     E Frei Lourenço que deus haja estava com Frei Dionísio no De profundis 

ouvindo tudo, entrou com ele em contas que isso foi então, ali um dia de Juízo, 

e o dito Frei Brás fugindo de Frei Lourenço sem lhe dizer palavra se meteu e 

fechou na cela. 

     Os mais religiosos daquele convento todos sentiram isto muito e me diziam 

que oferecesse eu a Deus de tão grande desbarato, e que soubesse eu que 

aquele seu indigno prelado era um doido, e que todos com ele andavam 

desconsolados, e alguns desconsoladíssimos. 

     Chegou um frade daquele convento a dizer-me que o dito padre comissário 

na véspera que eu havia de dizer a culpa mandara preparar o cárcere para me 

encarcerar se eu não obedecesse ao seu mandato. 

     Ouvi dizer que obrou tudo isto por má vontade que tinha o nosso Irmão 

Mestre frei Francisco da Rosa que Deus haja, por lhe impedir o hospício que 

tinham no Grão-Pará, e também o ódio de Frei Clemente nosso comissário que 

então se achava no Pará. O Irmão ex comissário frei Dionísio de são Francisco, 

que assistiu a esta batalha poderá ser que se lembre muito mais, porque ouviu 

tudo o que se me disse da parte de fora do refeitório no de profundis. 

     Mas certifico a Vossa Caridade que depois que sou religiosos há trinta anos 

neste Província, nunca tive prelado que me chegasse a levar à culpa, porque 

sempre cuidei muito em não merecer semelhante castigo como é bem notório 

nesta Província e em todos os conventos dela donde tenho morado. 

     Ainda hoje quando me lembro de semelhante caso gratifico a Deus Nosso 

Senhor a grande ocasião do merecimento que nele tive. 

    Deus guarde em sua graça a todos os religiosos e a Vossa Caridade como 

desejo. 

 Hospício da Lousã em 28 de Dezembro de 1761. 
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De Vossa Caridade Indigno Irmão Amigo e Condescípulo mais obrigado. 

(a) Frei José da Graça 

 

 

DOCUMENTO Nº 289 

1761, Dezembro, 29, Reino – Traslado da Carta de Frei João de Jesus ao 

Irmão Definidor sobre a fixação dos Franciscanos no Estado do 

Maranhão, fundação de conventos, descimentos, coisas e missionários 

notáveis, até à divisão das missões. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 71. 

 

         Ilustríssimo Irmão Definidor. 

     Recebi a sua em ocasião que estava de caminho para a Golegã a assistir a 

um doente, que estava de perigo com um estupor, aonde estive até véspera de 

Natal, motivo porque logo não respondi, por não ter lugar de fazer alguma 

reflexão, nos pontos em que havia dúvida. Estimo felicíssimas, que lhe 

participe o Menino Deus recém nascido. 

     Enquanto ao vindicar o crédito de nossa Província do ultrage com que a 

escureceu o cronista da Província da Conceição, tem Vossa Caridade 

fundamentos inelutáveis em uns cadernos, que Frei Francisco de Santo 

António tinha trabalhado, que têm razões tão concludentes, em que o convence 

nas suas quimeras, que ideou para objectar em desdouro da nossa Província, 

que lhe não será fácil das solução, que satisfaça aos judiciosos, e como o 

Padre Frei Francisco pelas suas queixas habituais, e alcançados anos já não 

poderá dar à luz essa apologia que tinha ideado para lhe fazer cantar a 

psalmodia (sic), parece-me que não haverá dificuldade alguma (como julgo da 

sua religiosidade) para se comunicar na crónica, pois compete a todos os 

membros deste corpo místico da Província, já que o tal cronista escreveu com 

tanto arrojo e temeridade em desabono da nossa Província, em coisas que 

com tanta facilidade pode ser convencido de caluniador. Digo isto por modo de 

notícia. 

     Enquanto ao seguinte parágrafo em que inquire se naquele Estado há 

alguma lei, que proíba aos brancos o fundar os seus sítios junto às aldeias dos 

índios, digo que, segundo as expressões remotas que ainda me lembram, 

havia lei no Regimento das Missões para que os brancos não fundassem junto 

das Aldeias dos índios em distância, segundo me lembro de uma légua de 
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circuito, e que nem vivessem nas Aldeias dos índios, como também mulatos, 

cafusos, e toda a mais miscelânea de metais, que resultam de europeus e 

índios. Estou certo que a dita ordem estava incorporada no regimento, mas não 

sei se era por carta régia, ou se por lei expressa, mas não observada à risca 

porque os Padres da Conceição na Ilha de Joanes, no sítio chamado 

Mangabeiras tinham duas outras missões e pelas suas vizinhanças havia 

bastantes sítios de brancos.  

     O mesmo se praticava em duas Aldeias dos Padres da Companhia que 

tinham perto da cidade, uma chamada Suma-Uma e outra Murutim-Guirá, 

corrompido o vocábulo Mortigura, e nos presídios ou fortalezas como no de 

Joanes, aldeia nossa, e na Fortaleza do Parú, aonde temos também aldeia, 

viviam soldados casados e solteiros, porém separados dos índios. Em 27 

quando fui para o Pará achei um branco chamado Bernardo, casado com filhos 

na Aldeia de Jesus, que pela dita ordem o Comissário Frei José da Natividade 

o fez despejar da aldeia.  

     A respeito de fundações de índios não falava, supondo que cada 

missionário havia de fundar no distrito da sua repartição. Porém, como as 

nossas e as da Conceição ficaram sempre misturadas, sempre farão seminário 

de dissensões entre uns e outros missionários. Donde, sendo o Irmão Frei 

André do Rosário, Comissário, querendo Frei José de Santa Teresa fundar 

uma aldeia a que punha o nome de Santa Ana defronte da de Jesus, em que 

assistia metendo-se o Igarapé Grande de permeio, tendo os padres de cima, a 

sua Aldeia da Conceição na ponta da terra que fica na foz do Rio. Depois de 

ela estar quase estabelecida, tais traficâncias, traças, máquinas e trapaças. 

Obraram, que alcançaram do geral José da Serra, que mandou soldados que a 

demoliram, por estar na parte da terra da da Conceição de que o Padre Rosa 

fez papeladas que trouxeram Frei Paulo, Definidor, e Frei José das Chagas que 

estarão no Arquivo da Província para se recorrer a El Rei, de que nunca mais 

tive notícia e eles ficaram cantando a vitória, não se lembrando eles que tendo 

nós fundado as duas Aldeias de Anajatiba e Ganhoão (?) na terra dos Aruãs, 

aonde nos mataram os mesmos índios, os dois frades Frei José e Frei 

Martinho, eles se foram intrometer nas mesmas terras em uma ilha chamada 

Caviana, ou por zelo ou por emulação e fundaram na mesma ilha a sua Aldeia 

de Caviana, sem que os nossos prelados e missionários os perturbassem, a 

qual, poucos anos existiu, por a desampararem os índios. Agora ouço dizer, 

que depois que vim para o Reino, se fundou pelos nossos frades, nova Aldeia 
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no mesmo sítio das relíquias da outra que se quiseram de novo aldear com o 

título de S. Joaquim, o que Vossa Caridade lá melhor poderá averiguar.  

     A nossa Aldeia de Ganhoão, no tempo de Frei André, Comissário, estando 

eu lá missionário e Frei António do Espírito Santo, desertou uma morte 

deixando-nos à Divina Providência. Era aldeota pequena, constava de oito ou 

dez (ranelos) de gente quase de corso, e talvez que dos mesmos que mataram 

os dois frades, e o tal sítio em que estava a aldeota já se não dá debaixo do 

Sol, porque o comeu o mar. 

     A Aldeia da Cajuna, que tinha fundado Frei Tomé, é a que se chama Santa 

Ana, umas vezes a nomeavam Santa Ana, outras Cajuna, que quer dizer 

“Selva Negra” ou “Mato Negro”, mas como era ruím sítio, e de muita praga e 

sevandijas o mesmo Frei Tomé a mudou pelo rio acima, aonde tem mais 

comodidade e menos sevandijas, conservando sempre o mesmo nome de 

Santa Ana. 

     Enquanto a aldeota do Tuaré, quando fui para o Estado em 27, já essa 

aldeia estava fundada, aonde nunca fui. Não sei se a do Tuaré se fundou no 

mesmo sítio da aldeota, ou se a aldeota se uniu com a do Tuaré como mais 

nova e predominante (sei por ser lá notório) que tem ali mais duas aldeias, uma 

chamada Grãomucu, corrupto o vocábulo “Grão-mucú”, e outra chamada do 

Jari, donde eu infiro que quando se fez a repartição das missões para as duas 

províncias, as que então existiam eram o Caiá, Conceição, Mangabeiras, duas, 

e essa aldeota nos matos do Tuaré com que a Conceição ficaria na repartição, 

e a nossa província com a Aldeia de Jesus de São José junto à cidade, Joanes, 

Parú, Acarapi, Urubucuara, distantes da cidade no Rio das Amazonas, cinco 

para cada uma e que depois da divisão nós fundamos Anajatiba, Ganhoão, no 

tempo de Frei José da Natividade. A de Cajuna ou de Santa Ana no tempo de 

Frei Clemente, a de S. Joaquim em Caviana, não sei como é depois que vim, 

quem era Comissário. Os irmãos da Conceição fundaram a de Caviana, que 

não perserverou, e fundaram essas do Grãomucu e Jari, que ainda existem, 

isto são inferências prováveis da Acarapé. Dúvido se estava fundada na 

repartição, porque era ainda nova no sítio do Acarapé quando eu cheguei ao 

Pará e que só se fez a repartição das dez que a Província tinha, o que Vossa 

Caridade melhor poderá indagar dos monumentos da procuratura das Missões 

donde há-de constar evidentemente pela ordinária que El Rei manda dar para 

os dois missionários, que devem estar em cada missão 2.5000 a cada um para 

se governarem.  
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     As missões que nesse tempo havia, também hão-de estar nomeadas por 

seus nomes. A do Acarapi esteve alguns anos no Sítio do Mapau que era na 

cabeceira do rio, por ser muito doentia e ter-lhe morrido muita gente, e estar a 

aldeia na raíz da serra o dito Frei Pedro de Santa Rosa os capacitou, de sorte 

que mudou a Aldeia do Mapaú para o sítio do Acarapi, aonde ainda hoje 

subsiste, para onde desceu dos centros das mesmas serras muitos centos de 

individuos de (…) e foi por muitos anos aldeia populosa, hoje se acha muito 

diminuta. 

     A respeito das fundações das aldeias de índios, umas ao pé das outras, não 

sei que houvesse lei determinada, e só houve distritos para que cada religião 

aldeasse os índios daquelas paragens ou sertões, aonde faziam duas e três 

aldeias em pouca distância uma das outras e nunca da outra Província, 

excepto as nossas, porque prescindindo do pé da cidade onde subsistem as 

que nomeei acima, as nossas, as da Conceição, e as duas dos padres da 

Companhia, cada distrito das seis províncias que tinham missões nos sertões 

do Pará tem muitas e muitas léguas de sertão para as fundar, sem perturbar os 

distritos alheios, por isso me parece que no Pará não há tal lei, e que só seria 

lá para Pernambuco. 

     A repartição dos distritos para cada uma das províncias, que no Pará tinham 

conventos ou hospícios como a Piedade e Conceição, foi mandada por El Rei 

para não haver inquietação nas religiões, com aprovação e conselho dos 

deputados da Junta das Missões que eram seis prelados maiores delas, o 

Governador Geral e Ouvidor Geral e Auditor da Gente da Guerra, e com 

consentimento de todos se repartiram os distritos pelas províncias, o que 

consta do mesmo “Regimento das Missões”. 

     Se a minha inaptidão, quando eu estava no Pará, se flexionasse, que me 

havia de ser preciso dar esta concisa notícia, poria toda a minha habilidade e 

capacidade em investigar a fundamentis tudo o que acima tenho expendido, se 

não confrontarem com outras informações que lhe tinham dado, face a juízo 

que não é erro da vontade, senão da muita pouca inteligência. 

     Para tudo o mais que Vossa Caridade me ordenar, em que o possa servir, 

fico à sua obediência a quem Deus guarde.  

     29 de Dezembro de (1)761. 

        De Vossa Caridade 

(a) Frei João de Jesus 
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DOCUMENTO Nº 290 

1762, Outubro, 23 – Mapa dos dezasseis Conventos que formavam a 

Província de Santo António de Portugal. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 1. 

 

Mapa dos Conventos que formam a Província de Santo António de Portugal, e 

do mais que com o número deles se deve declarar segundo o que ordena Sua 

Majestade. 

 

 Convento de Nossa Senhora da Conceição de Cantanhede 

 Convento de Santo António da Pedreira 

 Convento de Nossa Senhora do Cardal de Pombal 

 Convento de Santo António de Penela 

 Convento de Cernache do Bonjardim 

 Convento de Santo António da Sertã 

 Convento de Nossa Senhora do Loreto de Tancos 

 Convento de Santo António do Pinheiro 

 Convento de Santo António da Merceana 

 Convento de Santa Catarina da Carnota 

 Convento de Santo António da Castanheira 

 Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Sobral 

 Convento de Nossa Senhora do Amparo da Casa Nova 

 Convento de Santo António da Convalescença 

 Convento de Santo António do Pará 188 

 Convento de Santo António de Lisboa 

(…) Este convento é situado na cidade do Grão-Pará, cidade de Belém. É 

muito capaz quanto ao seu edifício e oficinas, e vivem nele sujeitos 18 

religiosos, seis dos quais residem no convento, e doze servem as missões. 

     Têm o ordinário, que Sua Majestade lhe manda dar no seu Real Erário, uma 

pipa de vinho de embarque, e mais vinte e seis almudes; 13 centenas de 

azeite; cento e vinte varas de burel; treze arrobas de farinha da terra e duas de 

cera lavrada. 

                                            
188

  Nota: (…) não tinha chegado ainda o mapa particular que do mesmo convento, e logo que 

recebemos a Carta régia, mandámos vir daquela Estado. 
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     Nada mais podemos dizer sobre este convento por não ter ainda chegado o 

mapa particular, que do mesmo convento, depois de recebermos a carta régia, 

mandámos vir daquele Estado. 

     (…) Tem esta Província anualmente quinze mil e novecentos réis, que se 

recebem do tesoureiro da Casa Real. Mais trinta mil reis que se recebem da 

Casa do Infantado de três em três anos para a celebração do capítulo; e mais 

seis mil réis que se cobram do esmoler-mor. 

     Ultimamente, revistos e examinados os mapas, dos quais constam o 

número, os nomes, e as idades dos religiosos; e os livros onde costumam 

lançar-se os termos dos falecidos, acha-se que, ao tempo da proibição geral, 

que foi notificada a esta Província em 23 de Outubro de 1762, o número de 

religiosos chegam ao de quatrocentos e quarenta e dois. 

     Consta outro sim dos mesmos mapas, que em virtude das licenças 

posteriores à proibição geral, se aceitaram cento e sessenta e oito. 

     Consta, finalmente, que o número total de religiosos que presentemente 

vivem, que actualmente compõem esta Província é a de trezentos e cinquenta 

e nove. 

 

 

DOCUMENTO Nº 291 

1762, Dezembro, 23, Lisboa – Carta Régia ao Governador Manuel 

Bernardo de Melo e Castro,  a mandar que as desordens dos directores de 

vilas e lugares sejam sentenciadas em junta. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51, fl. 115. 

 

     Carta de Sua Majestade de 23 de Dezembro de 1762 sobre mandar Sua 

Majestade que as desordens dos directores de vilas e lugares sejam 

sentenciados em junta. 

     Manuel Bernardo de Melo e Castro, Governador e Capitão General das 

Capitanias do Pará, Maranhão, Rio Negro e Piauhí,  Amigo.  

     Eu El Rei vos envio muito saudar. Sendo-me presente que alguns dos 

directores que se acham nas povoações desse Estado não cumprem 

inteiramente com as obrigações declaradas no Directório que lhes mandei dar 

para o governo económico das mesmas povoações e dos seus respectivos 

moradores. Hei por bem declarar, como por esta declaro que todo e qualquer 

descaminho obrado pelos sobreditos directores nas mesmas povoações seja 
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caso de devassa, as quais serão sentenciadas na junta estabelecida nesse 

Estado, e sentenciados os réus como descaminhadores da minha Real 

Fazenda, e impondo-se-lhes as mesmas penas estabelecidas nas minhas leis 

contra os referidos descaminhadores. 

     O que tudo fareis executar, sem embargo de quaisquer leis, regimentos ou 

disposições contrárias, que para este efeito somente hei por bem derrogar, 

ficando, aliás, em seu vigor. 

 Escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 23 de Dezembro de 

1762. Rei. Para Manuel Bernardo de Mello de Castro. 

 

 

DOCUMENTO Nº 292 

1762, Dezembro, 23, Belém –  Carta de Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado sobre a Carta Régia que manda sentenciar em junta os maus 

procedimentos dos directores das novas vilas. 

A.N.T.T., Manuscritos do Brasil, nº 51. 

 

     Carta do Ilmo e Exmo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado de 23 

de Dezembro de 1762 sobre a declaração da Carta Régia que manda 

sentenciar em junta os desacertos dos directores. 

     Sem embargo de que em outra carta datada de hoje, acuso remeter a V. Sª. 

a inclusa assinada pela real mão de Sua Majestade, me pareceu fazer esta 

separada para dizer-lhe que o contido nela se entende com os directores das 

povoações que da data da publicação da mesma carta não cumprirem com as 

obrigações declaradas no Directório que lhes mandou dar, para cujo efeito 

mandará V. Sª publicar por bando os contidos na referida carta, para que 

chegue a notícia de todos, e não aleguem a menor ignorância. 

     Deus guarde a V. Sª, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 23 de 

Dezembro de 1762. Francisco Xavier de Mendonça Furtado // Senhor Manuel 

Bernardo de Mello de Castro. 

     A fls. 18-18vº consta, anexo, uma Carta  do Secretário Tomé Joaquim da 

Costa Corte Real de 12 de Abril de 1760 sobre os ornamentos que vêm para a 

Vila de São José de Macapá com relação dos ornamentos. 
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DOCUMENTO Nº 293 

1763, Novembro, 24, Belém do Pará – Súplica da Mesa da Irmandade do 

Senhor Jesus dos Navegantes da Cidade de Belém ao Ministro Provincial 

e Definidores da Província de Santo António sobre conflito entre a 

Irmandade e o Guardião do Convento devido à aplicação de esmolas. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. s/n.. 

 

     A mesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Navegantes da cidade do Pará 

obsequiosamente chega à presnça de Vossas Reverências a beijar-lhes o 

sagrado hábito e atender-lhe as graças pela prudentíssima e louvável 

resolução que Vossas Reverências tomaram sobre os negócios desta mesa, 

toda cheia daquele seráfico espírito verdadeiro imitador de Cristo cujo Reino 

não era deste mundo, e por isso desprezando os bens dele só se contentou 

fundar o seu património na santa pobreza de que Vossas Reverências são tão 

observantes, que para não excederem a pureza da santa Regra anularam as 

escrituras que com esta Irmandade haviam celebrado o Reverendo Síndico 

pelos católicos fundamentos daquela resolução que nos deixou cheios de 

ternura e de devoção para continuarmos com maior zelo no serviço daquele 

Senhor que deve ser o único emprego de novos afectos como causa, princípio 

e fim da nossa salvação. 

     A mesma louvável determinação recebemos e assistimos com muito gosto 

em sua execução se fez novamente a escritura que com esta pomos na 

presença de Vossas Reverências incorporando na mesma por forma dela a 

própria determinação de Vossas Reverências, na qual também fizemos a 

doação e esmola a este Convento dos sessenta mil rs que lhe havíamos dado 

em os não descuidaremos de fazer tudo aquilo que em benefício do mesmo 

Convento e seus religiosos couber na possibilidade de nossa devoção. 

     Na mesma escritura se escreveu a cláusula de que as esmolas 

indeterminadas oferecidas somente a Santa Imagem pertenceria à comunidade 

assim como as determinadas a Irmandade com a ressalva de só permanecer 

esta disposição até Vossas Reverências resolverem sobre ela, o que mais 

conforme for ao serviço de Deus e sobre cujo ponto devemos representar a 

Vossas Reverências o quanto nos deixa escandalizados a fervorosa ambição 

do Reverendo Padre Guardião Frei Simão de Jesus, porque contra a fé deste 

contrato quer haver assim todas as ditas esmolas, fazendo uma esquisita 

pesquisa delas para inquirir dos devotos a formalidade de sua intenção 
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porguntando a causa e motivo da oferta para sobre elas filosofar se devem à 

comunidade ou à Irmandade, pçrocedimento que vem a servir de motivo de se 

perder a devoção, e esfriar o desempenho do aumento daquela Irmandade, 

que sendo a mais moderna desta cidade o novo zelo, a tem feito adiantar a 

todos assim no número dos irmãos como no asseio e ornato das capelas, 

esplendor e aparato das funções executadas pelos mesmos religiosos a quem 

contribuímos com a esmola de tudo, e vendo os fiéis e as suas obluções e 

ofertas não se dêem em benefício da capela, mas sim da comunidade e 

reprimem as esmolas porque não conseguem o fim a que se dirigem. 

     A sagrada Imagem do Senhor Jesus tem obrado tantos prodígios que não 

há necessidade em que se não busque o remédio na sua piedade, sendo 

contínuas e quase diárias as missas pedidas que todas se oferecem à 

comunidade com esmolas à volta das com que parece se devia contentar o 

Padre Guardião, deixando as mais que são destinadas ao aumento e asseio da 

capela de que resulta à comunidade a glória com que no seu Convento se 

executam as (…), e não solicitar consentir esta Mesa no desgosto de não 

conservar nela a boa harmonia que desejam conservar, ajudando-se 

mutuamente para maior honra e glória de Deus. 

     Esta Irmandade se compõe de irmãos não só revestidos de honra, mas 

cheios de verdade e de zelo, não é presumível que contra a boa fé de suas 

consciências queiram privar a comunidade que licitamente lhe pertence das 

esmolas não aplicadas, e é injurioso que o mesmo Padre Guardião os constitua 

suspeitos sem proceder lhes proíba na capela uma área em que os devotos 

lançavam esmolas para gasto do azeite e será com que se ilumina a capela, 

porque quer que estas mesmas edsmolas aplicadas nele se entreguem a ele 

com próprias dizendo que a Irmandade tem obrigação de iluminar a capela sem 

concorrência dos fiéis, do que tudo resultam murmurações de que deve fugir a 

modéstia religiosa, e para fugirmos de tudo o que for diferença nos sujeitamos 

à resolução de Vossas Reverências de quem confiamos o sossego de nossas 

consciências e a tranquilidade desta mesa, aumento da Irmandade e fervor da 

devoção. 

     Não com pequeno sentimento novo e dor dos nossos corações, vemos que 

ao Reverendo Padre ex-Comissário Frei João da Salvação se supõe réu na 

pormissão daquelas escrituras, no que certamente lhe não concorreu, mais que 

com os olhos no velho novelo, que mostrávamos ao serviço de Deus para 

afervorar a nossa devoção, todo eterno, e falta das solenidades procedeu da 
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nossa importunação e da nossa ignorância em formalizar um contrato 

inteiramente novo nesta terra, tão falta de letrados que dirijam os negócios, e 

assim o protestamos a Vossas Reverências em defesa do dito Reverendo 

Padre em que nunca reconhecemos mais uma indizível virtude e zelo de 

serviço de Deus. 

     Neste Convento se acha um irmão chamado Frei Brás, a cuja piedade se 

deve a fundação desta Irmandade, pois a seu pedimento e instantes rogativas 

se venceram todas as dificuldades que se punham a fim tão santo, ele sempre 

teve o cuidado de ornar a dita Capela, e aplicar-nos para o aumento dela, 

agora não sabemos se o seu muito zelo o fez incapaz deste cuidado, porque 

lhe não achamos outra culpa para lhe ser proibido o ser nosso zelador. 

Rogamos a Vossas Reverências por serviço do mesmo Senhor Jesus ordenar 

nos não privem o dito Religioso de entender nas cousas da mesma capela com 

aquele espírito com que sempre o fez, pelo que tudo o mais rogaremos ao 

mesmo Senhor que guarde a Vossas Reverências muitos anos, em mesa de 

24 de Novembro de 1763. 

 (aa) Francisco Pereira de (…) Provedor 

Manuel Jorge  Tesoureiro e Procurador 

Leandro Caetano (…) Secretário. 

 

 

DOCUMENTO Nº 294 

1764, Junho, 1, Madrid – Patente de Frei Pedro Juan de Molina, Geral da 

Ordem de São Francisco, dispensando o Comissário Provincial do Grão-

Pará da Alternativa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 6. 

 

 Por el teor de las presentes, en atención a la representación que nos 

han hecho el Reverendo Padre Provincial de nuestra Provincia de S. António 

de Menores Descalzos en Portugal, y el Mui Reverendo Padre Definidor 

General de la Orden Frei António de las Llagas, Provincial de la Provincia de la 

Arrabida, tambien de Menores Descalços, de dicho Reyno, y nuestro 

Comissário Visitador, y Presidente del Capitulo de dicha nuestra Província de 

S. António, que seria muy del servicio de Dios Nuestro Señor, y de la Religión, 

y de la satisfacción, y aprovación de Vossa  M. F., que por esta vez 

dispensassemos en la Alternativa, que se deve observar en la promoción, y 
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nombramiento de Comissario Provincial del Gran Pará y sus Missiones, 

pertencientes a dicha Nuestra Provincia de S. António, por tanto usando de la 

autoridad ordinaria de nuestro officio, y de la Apostolica a nós concedida, de la 

que en este caso usamos, dispensamos en la Alternativa, que pide dicho officio 

de Comissário Provincial del Gran Para y sus Missiones. 

      E para que pueda ser por esta vez reelecto en dicho officio el mismo sujeto, 

que lo ha exercitado este immediato passado triennio con las mismas 

facultades, privilegios, y gracias, que competen à dicho empleo.  

      Dadas en este nuestro Convento de Nuestro Padre S. Francisco de Madrid 

en 1º de Junio. Frei Pedro Juan de Molina, Comissário General. 

 

 

DOCUMENTO Nº 295 

1764, Julho, 1, Madrid – Carta do Comissário Geral da Ordem ao 

Provincial de Santo António de Portugal sobre envio da dispensa de 

alternativa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 2. 

 

R. P. Provincial de Nuestra Provincia de Santo António de Menores 

Descalços en Portugal. 

El Espiritu Sto. assista a V.P.R. cuja carta de 21 del caído veio  com la 

tabla de las elecciones, y me alegro, qe. se hiciesce todo lo perteneciente al 

caplo. con  paz, y satisfaccion de N. Ir. F. (  ), del Exmo Señor Conde de 

Oeyras, del Revmo P. Confor. y de la Prova., lo qe. devera  executar mas 

obligación para el desempeño de su officio como lo espero de las noticias qe. 

tengo  de su buena conducta en los officios qe. la religion le ha encomendado. 

E por qe. mira al Commº. Proval del Convto. del Gran Pará, remeto la 

dispensa de la Alternativa qe. me pide . Doy a V.P. la seraphica bendizn. q su 

Mage. le of. en su sto. amor. 

(a)  S. Franco. de  Madrid. 

1º de Junio de 1764 

De V.R.R. siervo en el señor Frei Pedro Comm. Genal. 

 

DOCUMENTO Nº 296 

1768, Março, 12, Lisboa – Crédito que é devedor Manuel Ferreira Paredela, 

aparecido que seja o dinheiro que lhe roubaram. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 3, nº 3. 

 

     Declaro que pagarei ao milagroso Santo António de Lisboa a quantia ou 

produto de meia pipa de azeite, cuja importância terá o seu vencimento, 

aparecido que seja o dinheiro que me furtaram do embrulho que eu meti nos 

cofres, do qual me faltou quinhentas e sessenta moedas que são 2688 mil réis, 

e aparecido que seja este dinheiro, serei obrigado a pagar a esmola de meia 

pipa de azeite ou o seu produto, para o que obrigo minha pessoa e bens 

presentes e futuros o mais bem parados deles. 

     E por verdade passei esta por minha lera e sinal. 

Lisboa, 12 de Março de 1768 

(a) Manuel Ferreira Paredela 

[no verso: E quando Vªs Reverendíssimas quiserem perguntar por mim 

pergunte a José de Oliveira Guimarães ou a José de Oliveira Ferreira 

Guimarães na Rua da Caldeira desta cidade de Lisboa] 

 

 

DOCUMENTO Nº 297 

1768, Maio, 27, Lisboa –  Instrumento notarial com informação dada por 

Frei António do Amor de Deus, da Província de Santo António dos 

Capuchos, a respeito do parecer do Núncio sobre a divisão da Província 

em duas, de Santo António e da Conceição, e sobre o modo como se 

disporiam as casas do Pará e do Maranhão face aos dois ramos. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

     Saibam quantos este instrumento dado, e passado em pública forma virem, 

que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e 

sessenta e oito, aos vinte e sete dias do mês de Maio na cidade de Lisboa, na 

Rua Direita de Santa Ana, e escritório de mim tabelião pareceu presente o 

Padre Frei António do Amor de Deus da Província e Convento do mesmo santo 

e nele morador, e pelo mesmo me foi apresentada a informação abaixo 

referida, pedindo-lhe lha trasladasse em pública forma, o que, a qual, digo, 

vista por mim, lha trasladei do próprio original que disse ser extraído do arquivo 

de sua Província, e seu teor é o seguinte: 

 Informação do Senhor Núncio, que foi para Roma sobre Cantanhede: 

     Exmos e Rmos. Srs. Meus Observandíssimos. 
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     Porque entre os religiosos Menores Observantes Reformados da Província 

de Santo António chamada dos Capuchos havia discórdias e graves 

dissensões nascidas há muitos anos, determinaram em um capítulo Provincial 

celebrado na Castanheira, que a Província de dividisse em duas, ficando uma 

com o nome de Santo António, e que a outra se chamasse da Conceição. 

     E tendo formado os capítulos da divisão recorreram a Vossas 

Excelentíssimas para consegui-la, e tendo-me Vossas Excelentíssimas 

ordenado que informasse sobre esta matéria chameis todo o Definitório e os 

dois procuradores da Província erigenda e porque se reduziram as dificuldades 

ao modo da divisão, reformaram perante mim os ditos capítulos e os assinaram 

todos amigavelmente, excepto um definidor que não quis assiná-los, e 

convieram em que, permitindo-se a divisão, se fizesse na forma que então se 

ajustou, não obstante o ser diversa da que se tinha estabelecido na capítulo 

Provincial, e a diversidade consiste primeiramente em que, dizendo-se na 

[concordata] feita em capítulo que dos dois conventos do Maranhão e Grão-

Pará, escolheria a Província de Santo António aquele que lhe parecesse, e nos 

capítulos perante mim reformados se determinou que o Convento do Maranhão 

ficasse à sobredita Província da Conceição, e o outro do Grão-Pará à Província 

de Santo António.189 

     Em segundo lugar, se dizia na concordata feita em capítulo, que se 

assinariam à nova Província todos os conventos que estão desde o de 

Cantanhede inclusive até ao Rio Minho, e à de Santo António todos os outros 

conventos até ao Colégio de Coimbra inclusive. 

     E na reformação feita perante mim tirando-se da nova Província da 

Conceição o dito Convento de Cantanhede se lhe assinou a nova fundação de 

Figueiró do Campo, e se juntou o dito Convento de Cantanhede à Província de 

Santo António, ficando nesta forma a divisão com igualdade de número dos 

conventos. 

     Pelo que aos 8 de Maio de 1703 mandei com a minha informação os 

mesmos capítulos reformados, e con[ ] perante mim pelo dito definitório e 

procuradores, e por Vossa Excelentíssimas foi concedida a dita divisão em 

decreto emanado a 18 de Abril de 1704, o qual foi confirmado por Breve de 

Nosso Senhor expedido aos 24 do mesmo mês. 

                                            
189

 [foi isto que prevaleceu] 
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     Depois que os Padres da Província erigenda alcançaram esta, recorreram 

novamente ao Senhor Cardeal Carpena, perfeito da Sagrada Congregação de 

Bispos e Regulares, e a Vossas Excelentíssimas, pedindo presidente para o 

seu capítulo, e faculdade para que nele votassem os ex definidores  e ex 

provinciais atento o pouco número de votos que se achava da sua parte. 

     Vossas Excelentíssimas em decreto expedido no primeiro de Agosto de 

17[…] se dignaram de me nomear presidente com faculdade de substituir, 

concedendo a faculdade que se pedia para os ex provinciais e ex definidores 

votarem naquele capítulo. 

     E no mesmo dia primeiro de Agosto rejeitaram Vossas Excelentíssimas em 

outro decreto a instância que fez o Provincial de Santo António pretendendo 

revogação do breve da divisão, e ordenaram, “au dites partubus”, que se 

executasse. 

     Portanto, em vigor do dito breve e decretos, nomeei o presidente de 

capítulo, e com a mesma pastoral, que foi afectada de ambas as províncias fiz 

publicar e executar a dita divisão da Província na forma sobredita, sem que 

alguém, nem em Roma, nem em Portugal fizesse instância alguma, nem 

movesse dificuldade, nem reclamasse sobre a apontada reforma dos capítulos 

incertos de verbo ad verbum no mesmo breve, e repetidos na mesma pastoral; 

mas somente depois de feito capítulo mandaram de própria autoridade 

atentamente os padres da nova Província tomar posse do Convento de 

Cantanhede, ainda que na divisão tivesse tocado à outra Província de Santo 

António. 

     E não obstante as ordens repetidas deste tribunal apostólico, que depois de 

ouvidas as partes, juridicamente veio a sentença definitiva para a p[  ]rgação 

dos atentados declarando-se por nula a dita posse, se vão os padres da nova 

Província conservando na mesma posse com escândalo comum. 

     Isto é o que posso referir a Vossas Excelentíssimas às quais beijo 

humilíssimo, e devotíssimo servo. 

 Vª M. A. Card. 

     E trasladado o concertei com o que me foi apresentado a que me reporto, 

que trasladei em pública forma a pedimento do sobredito padre, a quem o 

tornei a entregar. 

 Lisboa, dito dia, mês, e ano ut supra. 

[Reconhecimento] 

(aa) Tabelião Manuel Gonçalves dos Santos, 
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Frei António do Amor de Deus 

Frei Inocêncio de Sant´Ana 

 

 

DOCUMENTO Nº 298 

1768, S.d., Lisboa – Cópia da notícia da Província que foi ao capítulo geral 

celebrado na cidade e reino de Valença no ano de 1768 190. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 5, nº 6. 

 

         Provincia Sancti  Antonii in Portugaliae Regno. 

         Ab Augustissimo Fidelissimo, Potentique Rege Domino D. Joseph 1º, 

Summa Regalique dilectione dilecta, ac regio, et piissimo Patronatu suo 

protecta, et affectuose conservata. 

         Una est ex Discalceatorum Reformatorum Seraphici P. N. Francisci 

Institutis Observantibus, quae in praesenti anno millesimo, scilicet, 

septingentésimo, sexagesismo octavo omni cum Regulari, ac stricta 

observantia in benedictione Altissimi fideliter perseverat. Sexdecimque habet 

conventus, qui sequentes sunt. 

         Conventus Sancti Antonii, Luzitanice dictus, do Gram Para, cujus nomen 

in Statu Americano, ubi ab antiquis temporibus locatus existit, Magnum sic 

nominatum flumen ab interiori Mediterraneo usque ad mare descendens sibi 

proprium indidit. In eoque aliquando Philosophiam  aliquando Theologiam, 

semper tamen gentilium Nationum barbaras, diversasque Línguas a duabus 

tribusve Lectoribus juvenes Religiosi ediscunt. 

         Sunt et aliquae in eodem Americano Statu illius Magni Orbis valde 

extensum spatium Missiones Parochiales, vulgo, Aldeias, eidem Conventui in 

Omnibus et per omnia subjectae et subordinatae, in quibus, cum aliis, qui 

conventum occupant uno cum Commissario Praelato, suisque subordinatae, in 

quibus, cum aliis, qui conventum occupant uno cum Commissario Praelato, 

suisque subalternis, de triennio ad triennium a Capitulo Provinciali istius 

Provinciae instituto, et misso nunc temporis, ob justíssimas causas, tantum 

viginti et septem; plerumque tamen, modo quadraginta, modo quinquaginta 

(prout missionis necessitas, aut temporis occasio, urdove? Regiae Majestatis 

exigunt) resident Religiosi Missionarii mumera et onera sustinentes. Nunquam 

tamen hi a labore messis recedunt, sed semper praeocupati, ut vigilantissimi 

                                            
190

 Agradeço a leitura e fixação do texto em latim ao Revdo. Padre Henrique Pinto Rema. 
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operarii, in fame et siti, in frigore et naditate, sine pera, sine báculo, multoties 

sine calceamento, et saculo, per ignem et aquam, tanquam Apostolicae vitae 

veri professores idolatrorum, barbarumque gentilium, (quibus nulla vivendi ratio, 

nec de earum humano rationatione exercendo certo constat) meditullia? 

interiora exhaurire curant, eorumque indomitus et inciviles habitatores e silvis 

extrahentes maxime cum vitae periculum in suarum missionum populum 

conducunt: ibique per quam Sacro Baptismatis Lavacro per Frates sunt reflecti, 

ab eisdem Fratribus in modo Catholice humaniterque vivendi sunt instructi ad 

aliarum gentium humanam, ac civilem communicationem, et ad Regis 

Fidelissimi Potentissimique servitrium; quin, ob hanc causam Dei veri, et optimi 

maximi obsequium, et  cultum unquam derelinquant. In iisque omnibus exercitiis 

in explicalibem? curam, et non parvi laboris anxietates quotidie Dei famuli 

patiuntur. De eorum tamen zelo in salvandis innumeralibus animabus? illiis, et 

decorum spiritu inradicandis idolis, quot vel sint idolatrae, qui per eorum 

doctrinam fidem et sacrum baptismum ab istis operariis quotannis, aut quotidie 

suscipiunt, etiam si veram narrationem placere non possumus, indubitatum 

tamen est: 

1º ex parvulis et adultis fere plus quam milliarum millaria esse annis singulis. 

2º Maiorem gentilitatis partem in illo magno Orbe jam conversae, et a Diaboli 

protestate eruta, per frates istius Provinciae Sanctii Antonii Portugaliae (ab 

Exordio illius Novi Mundi aperitionis) ad agnitionem Catholicae fidei, et Jesu 

Chriti esse deductam. 

 

     Frei Bernardo do Sacramento 

    Frater Bernardus a Sacramento, Sacerdos, Saecularium Confessarius, vir 

quoque fuit eximiae virtutis, ac paenitentiae, repum? que mundanarum, et sui 

ipsius contemptor, animarumque salutis ardentissimus, et maximus zelator. Per 

viginti et quinque annos Missionarii murum ? que salutis ardentissimus, et 

maximus zelator. Per viginti, et quinque anuos Missionarii munera exercens, 

apud gentiles silvis enutritos per interiora Montana, tende ? magnum, 

famigeratuque flumen Amazonum in statu Americano, vulgo do = Gram Pará = 

ortum trahit, innumerabiles animas ad eclesiae gremium duxit; quas post 

Sacrum Baptismatis Lavacrum, non solum Sua doctrina educabat, sed etiam 

earum corpora infirma charitative medebatur, et christiane fovebat ad Christi 

Religionem, verique Dei cultum elegedum, et Regalem Portugaliae Coronam, 

ac dominium inserviendum, et susti mendum; quaerens eas omnes cum 
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propriae vitae ac salutis maximo detrimento et periculo, in flame, et siti in 

nuditate, sine pera et saculo, sed tantum Dei nomine et amore promunitus 

(quibus cum Apostolicis ministeriis, non parum graves molestias, pro Dei 

nomine, et animarum salute patienter sustinebat, consecutus est) i ? bat 

quotidie confidenter. 

         Vir erat etiam valdé abstionens, modestus, pacificus, inops, obediens, et 

pudicus: in suis obligationibus exactissimus executor, et in legum observatione 

zelator, in confessarii muneribus charitativus, et in Moralibus scientiis, ac notitiis 

peritissimus simul erat. Maximam charitatem cum pauperibus ad ostium 

conventus, ubi clavicularii munus assidue exercebat, mendicando 

confluentibus, praedicabat?. 

         Nunquam otio locum permisit, sed semper vel in ostio serviens, vel in 

choro recitans, aut orans, vel in confessionario, aut in pauperculo cubículo 

librorum lectioni incumbens, inveniebatur, dum sibi aliquod post Ostiarii munera 

residuum temporis superat. Dono sapientiae ac consilii, quibus praeditus erat, 

non sine Dei timore, viris jurisprudentiae professoribus benigne inserviebat, et 

eorum conscientiae ambages charitativé solvebat in Conimbricensi Universitate, 

ubi existebat, et sapientissimorum aliquorum Doctorum Confessarius erat, sicut 

etiam istius Diocesis Exmi, et Rmi. Episcopi Ordinarius Confessor esctabat, quin 

sui Religiosi Caenobii residentiam demitteret. Et nunquam a labore recedens in 

oratione, in vigiliis, et jejuniis multis, in cilicio, et flagellationibus, ac doloribus 

plurimis eum corripuit mors medio pernicioso morbo ex hac vita ad Dominum 

migravit, et jacet sepultus in Collegio Sancti Antonii Latomiae? intra 

Conimbricensis Urbis Maenia locatus, nondum Septuagesimum aetatis suae 

annum attingens. 

(…) 

         Hi et alii, quorum nomina sunt in Libro vitae, et in Chronica Provinciae 

manuscripta, sunt hujus alma Provinciae Sancti Antonii Portugaliae Reliogissimi 

filii, quos ipsa ut faecunda Mater creat, et sunt fertissimi fructus, quibus ipsa ut 

arbor fructificat, et sunt brachia, quibus ipsa se extendit. Utinam, ut quotidie 

Deo supplicamus, ipse Dominus dignetur illam in sui laudem, et gloriam 

conservare. Amen. 
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                                           DOCUMENTO Nº 299 

1770, Fevereiro, 10, Lisboa – Procuração passada ao Reverendo João 

António Gneco, Prioste da Basílica Patriarcal de Santa Maria para 

cobrança ao procurador geral dos religiosos de Santo António do Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 1. 

 

 Os Bacharéis da Basílica Patriarcal de Santa Maria 

     Pela presente procuração por nós assinada damos poder ao Rdo. Senhor 

João António Gneco, Prioste desta comunidade, para que em nome da mesma 

possa cobrar a quantia de dezassete mil duzentos e nove reis de senos, o que 

está encarregada a quinta do vinagre do outeiro, cuja quantia há-de cobrar da 

mão do revenderíssimo Senhor Padre Procurador Geral dos religiosos 

Antonicos do Pará, pelo escrito que para esse efeito deve o Senhor 

Desembargador Francisco Alberto Alvares Rei, devedor que é da dita quantia a 

esta comunidade, para o que lhe concedemos todos os poderes em direito 

necessários, e poderá o dito Rdo. Senhor Passar recibos, e conhecimentos para 

o referido, assim em juízo, como fora dele. 

Lisboa, 10 de Fevereiro de 1770 

(aa) O Pe. Timóteo Duarte da C(…) 

O Beneficiado Estêvão A. da Silva 

O Padre Paulino da Costa e Barros 

O Padre António Tomás da Costa 

O Padre Bernardino José Louenço 

 
 

DOCUMENTO Nº 300 

1770, Maio, 5, – Licença de D. José para poderem conservar-se na livraria 

do Convento de Santo António de Lisboa livros proibidos 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 1 

 

     Dom José por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves Senhor da 

Guiné, etc. Faço saber que, por parte do Provincial e religiosos do Convento de 

Santo António de Lisboa me foi representado que eu, por Edital de 12 de 

Dezembro de 1771 fora servido proibir em todos os meus reinos os livros 
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mencionados na classe do mesmo edital, e porque na sua livraria para infringir 

e combater as suas reprovadas doutrinas, o que não podiam fazer sem livraria, 

me pediam lha concedesse, e sendo visto seu Regimento no meu Tribunal da 

Real Mesa Censória, será servido conceder aos suplicantes, licença para que 

na livraria do Convento de Santo António desta cidade de Lisboa possam 

conservar quaisquer livros proibidos, salvas as proibições estabelecidas nos 

Costumes Louváveis deste Reino, e declaradas no Edital de 10 de Junho de 

1768 na sentença de 24 de Julho de 1769, na Lei de 4 de Dezembro do mesmo 

ano, com condição porém de que os livros para que se lhe concede a licença 

os terão os suplicantes em estante fechada com chave e redes de arame, de 

sorte que não possam ser vistos, nem consintam sejam lidos, não sendo por 

aquelas pessoas que tiverem igual licença debaixo das pena de perecimento 

dos livros, revogação desta licença e das mais impostas pelas minhas reais 

leis. 

     El Rei Nosso Senhor o mandou pelos deputados da mesma mesa abaixo 

assinados. António de Lemos a fez em Lisboa aos cinco de Maio de mil e 

setecentos e setenta anos. Francisco de Atouguia Bettencourt a fez escrever. 

(aa) Frei Luís Monte Carmelo 

Frei João Baptista de S. Caetano 

 

 

DOCUMENTO Nº 301 

1770, Agosto, 30, Pará –  Certidão de Prédica passada por Frei Brás de 

Santo Amaro, Guardião do Convento de Santo António do Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 2, doc. s/n 

  

     Certifico eu Frei Brás de Santo Amaro, pregador e Guardião do Convento de 

Santo António do Pará, que o Irmão Pregador Frei António do Nascimento em 

todo o tempo da minha guardiania cumpriu exactamente a lei dos estatutos nos 

sermões que lhe encomendei, e que ele sempre pregou com muito distinta 

aceitação, com grande crédito da sua pessoa e igual lustre da Província. O 

referido passa na verdade, e o afirmo, sendo necessário, in verbo sacerdotis. 

     Convento de Santo António do Pará, 30 de Agosto de 1770, Frei Brás de 

Santo Amaro Guardião. 
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DOCUMENTO Nº 302 

1771, S.l. (Reino) – Manuscrito anónimo intitulado Notícia extraída do 

Cartório e mais Memórias da Província de Santo António de Portugal no 

ano de 1771. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 4 191. 

 

Notícia dos estragos que com seus estudos literários lamenta a Província 

de Santo António neste Reino de Portugal, estraída do Cartório, e mais  

memórias que conserva em seu Arquivo, sendo Provincial da Mesma 

Província o Muito Reverendo Padre Mestre Ex-Leitor Frei Luís da 

Anunciação no ano de 1771. 

 

     Antes de expor a indicada notícia dos funestos estragos que em seus 

estudos literários lamenta a sobredita Província, faz-se preciso dar outra 

abreviada de sua erecção, que  se bem foi dito é por nascimento, pela glória 

com que ficou, de ser filha de uma tão esclarecida Mãe, qual é a dita Província  

de Portugal da Regular Observância do Seráfico Instituto do Patriarca dos 

Menores, também foi logo infeliz, por achar  já trémulas as colunas literárias 

deste Reino, em que se devia estabelecer como as mais Províncias Religiosas, 

que em virtudes e letras, fundam a sua firmeza. 

     No primeiro ano do reinado do Senhor Rei D. Sebastião 192, quando já se 

contavam 1568 da nossa redenção, e vinte e oito de residência que neste 

Reino logravam os denominados Jesuítas, e finalmente treze da posse que já 

tinham do Real Colégio das Artes em Coimbra, pela mercê que lhe fez o 

Senhor D. João III, que em Portugal os admitiu no ano de 1540 193, tempo em 

que já tinham obrado os calamitosos factos indicados no Compêndio Histórico 

do Estado da Universidade, e na Dedução Cronológica e Analítica 194, e já se 

principiavam a ver alguns dos referidos na divisão 5 da mesma Dedução 

Cronológica e Analítica, parte 1ª, se erigiu a Província de Santo António no 

claustro do Convento de São Francisco desta cidade de Lisboa em 18 de 

                                            
191

 Neste fundo documental há outro documento com o mesmo teor, mas incompleto.  

192
 À margem: Cartório, Cap. 7, pg. 2 vº. 

193
 À margem: Parte 1ª, Prelúdio 1º. 

194
 À margem: Parte 1ª , Divisão 2ª, 3ª e 4ª. 
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Outubro do sobredito ano, depois de completos os três que teve de Custódia 

na sujeição da Província da Observância de Portugal, donde saiu, havido para 

esta erecção com as licenças dos superiores, o beneplácito régio, juntamente 

com o Breve Apostólico do Senhor Papa Pio V, expedido na Cúria Romana em 

8 de Agosto do referido ano a instância do Senhor Cardeal Infante de Portugal 

D. Henrique. 

     E como por serem poucos os conventos, e também os religiosos, com que 

se erigiu a Província, não havia comodidade para nela se fazer Casa de 

Estudos 195, ficou conservando no mesmo Colégio de São Boaventura que a 

Província de Portugal tinha em Coimbra desde o ano de 1537 (em que o 

Senhor Rei D. João III para a dita Cidade fez mudar de Lisboa as Escolas 

Gerais), quatro lugares, que frequentavam os novos alunos que buscavam a 

Província de Santo António, e nela eram recebidos. Nesta forma se conservou 

até o ano de 1596, em que por se achar já mais crescida em o número de 

religiosos e Conventos, e haver sujeitos capazes de exercer o Ministério de 

Leitores, separando-se do dito Colégio de São Boaventura, erigiu um próprio 

com o título de Santo António em umas pequenas casas que para esse efeito 

buscou na mesma cidade de Coimbra, até que, correndo os anos de 1602, 

havidas todas as licenças necessárias com o Régio Beneplácito do Senhor Rei 

D. Filipe III de Castela e 2º de Portugal, fundou junto da Universidade com o 

referido título de Colégio de Santo António, que o lugar deu o distintivo nome 

da Pedreira, uma tão limitada habitação que muito mal acomodava os 

Religiosos destinados para os Estudos, por cuja razão, vindo a este Reino o 

sobredito monarca no ano de 1620, a fez acrescentar à custa de Sua Real 

Fazenda, com novas comodidades, para nela se educarem em virtudes e letras 

muitos religiosos para a Conquista do Maranhão e Grão-Pará, ordenando 

pessoalmente ao Provincial, que era o Padre Frei Gaspar da Conceição, que 

com o carácter de sábios letrados e virtuosos queria os religiosos desta 

Província para a dita Conquista em que tinha um dos seus grandes empenhos, 

e que a dita Conquista a não queria fiar de outros religiosos, senão dos de 

Santo António de Portugal, pela boa informação que da Costa do Brasil tinha 

de seus procedimentos e doutrinas, cuja expressão nascida do afecto que tinha 

à Religião Seráfica já pelos anos de 1617 tinha o mesmo senhor feito saber ao 

Padre Provincial, que então era Frei Francisco dos Mártires, pelo Arcebispo de 
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Lisboa D. Miguel de Castro, e pelos mais governadores deste Reino, que 

mandando-o chamar ao Paço lhe disseram que no Conselho Real estava 

determinado a que Sua Majestade Católica do Senhor Rei D. Filipe III de 

Castela, e assim havia por bem que nenhuns outros religiosos fossem à 

Conquista do Maranhão e Pará senão os da Província  de Santo António, da 

qual mantava por então que fossem enviados quatro Religiosos, e que a 

mesma Província devia sempre ter prontos muitos para serem enviados àquele 

Estado todas as vezes,que para isso tiveram ordem do dito Senhor. O motivo 

que houve para esta repetida execução deram a Sua Majestade Católica e aos 

seus Governadores deste Reino, as muitas diligências que os chamados 

jesuítas fizeram para serem mandados à dita Conquista. 

     E porque já no ano de 1568 se achavam trémulas as famosas Colunas da 

Universidade, quais eram os famigerados atlantes que com o esplendor de 

suas muito singulares ciências a sustentavam, e porque também já no ano de 

1596 quando a Província erigiu o seu Colégio, se achavam essas referidas 

colunas tão extintas, que apenas se divisavam delas algumas pequenas 

cinzas, que em outros sujeitos se conservavam suprimidas, e porque 

ultimamente já os denominados Jesuítas na China vão a publicação dos Sextos 

Estatutos, e perniciosos, que desgraçadamente teve a mesma Universidade , e 

também preparavam a introdução dos sétimos e últimos que fizeram publicar 

até ao ano de 1612, por estas alegadas razões se conta quem seja certo, que 

no meio de tantas ruínas feitas ao Oráculo das Ciências de Portugal, e ao 

Império de toda a sua Literatura, não podiam ser florescentes nem frutificarem 

os nossos estudos, sendo obrigados a seguir os ditames que na Universidade 

se estabeleciam para todos os Colégios. 

     E por esta causa, ainda que daqueles primitivos religiosos, com que se 

erigiu a Província, tivemos alguns que (por se terem educado com os antigos 

sábios com que floresce a Universidade na real vida e reinado Senhor Rei D. 

João III) foram perfeitamente sábios e doutíssimos, como entre todos foi o 

Senhor D. Frei Marcos de Lisboa, 2º Provincial, que teve a Província da qual se 

firma no cartório que, sendo dos primeiros religiosos que estudaram na 

Universidade, quando esta por mandadodo Senhor Rei D. João III se transferiu 

de Lisboa para Coimbra no ano de 1537, saíra varão tão consumado na 

ciência, inteligência dos escritos e Sagrada Teologia, e no estudo das Letras 

morais, latinas, gregas e hebraicas, tão perfeito que mais parecia serem-lhe 

estas ciências comunicadas por Deus, do que por seu raro engenho adquiridas, 



 1017 

e que no estudo da história eclesiástica se fizera tão acertadamente sábio, que 

depois de descobrir ou de desenterrar do profundo esquecimento em que 

jaziam, as particularidades da nossa Ordem, a santidade de seus princípios e a 

felicidade de seu aumento, dera com as Crónicas que compôs, matéria para 

multiplicadas traduções que se fizeram em algumas Províncias da Europa, e 

juntamente com esse primeiroluxo, assunto para os cronistas de toda a Ordem, 

os quais por muito que se tenham esmerado na eloquência, nunca lhe poderão 

negar a glória de primeiro. 

     E quando para testemunho evidente da agigantada ciência deste doutíssimo 

Padre não fossem bastantes os referidos escritos, e as muitas traduções, que, 

assim na língua vulgar como na latina, fez de vários livros, dos quais já me 

valeram uns a glória da impressão, e outros por incúria dos tempos, a não 

chegaram a conseguir, era bastante para esse efeito a dignidade do Bispo do 

Porto, o que, com grande violência da sua vontade, e maior custo da sua 

humilde resignação, foi promovido pelo Senhor Rei D. Filipe de Castela no ano 

de 1581, quando o dito Senhor veio tomar parte deste Reino, de cuja honra e 

mercê lhe não foi possível, por justificados motivos, escusar-se, tendo já fugido 

com discreto pretexto de moléstia ao ofício de Comissário Geral, que com 

antecipado acordo (de que teve notícia) lhe quiseram dar os vogais do capítulo-

geral que se celebrou em Paris no ano de 1579. E tendo já recusado, com as 

submissões que lhe dava a sua rara humildade, não só o Bispado de Miranda, 

ao que o promovia o Senhor Cardeal Infante D. Henrique no tempo da sua 

regência, mas também a abolição de um de dois bispados do Ultramar, que o 

Senhor Rei D. Sebastião lhe cometeu para haver de lhe dar o que ele dito 

padre escolhesse. E ultimamente para nos confirmar o conceito de que a 

licença deste nosso primitivo era, não só grande, mas também verdadeira, é 

bastante o sabermos, que com ele uniu a rara humildade, que na escusa das 

referidas honras manifestou, e também a que fez pública com a religiosa fuga, 

que depois de ser Bispo do Porto, fez às honras com que o Senhor Rei D. 

Filipe 2º de Castela, o quis empregar no Arcebispado de Goa, e no lugar de 

Presidente da Mesa da Consciência nesta Corte e Reino 196. 

     E ainda que este famoso herói podia encher o número de mil entre os 

nossos primitivos, não foi único, porque entre eles reconhecemos também os 
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2º Provincial”; Cartório e Veridário Antoniano no 3º Provincial 
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seguintes: o Padre Frei Jorge de S. Tiago 197, cuja avultada literatura, 

manifestou, não só a dignidade de Prelado Maior, que lhe conferiram, sem 

outra antecipada Prelatura, todos os votos da Província para ser o terceiro 

Provincial dela, sucessor do Ex.mo Senhor D. Frei Marcos de Lisboa, mas 

também os multiplicados escritos dos sermões que pregou nesta costa com 

geral aprovação dos mais graves auditórios, sem que o repetir sete quaresmas, 

que pregou na dita Igreja da Misericórdia, o fizesse ser fastidioso aos ouvintes 

198. Os quais sermões não chegaram ao prelo, porque a humildade, com que 

este religioso acautelava os perigosos aplausos do Mundo, e o afecto que tinha 

à Santa pobreza, suspenderam os desejos de quem os queria fazer imprimir. 

     O Padre Frei Martinho da Ínsua 199, cuja distinta ciência manifestaram, 

primeiro, a grande humildade e ansiosa diligência com que recusou o ofício de 

Provincial, em que por muitas vezes o quiseram eleger, segundo, aquela 

grande obra que compôs em três volumes de fólio debaixo do título de Lumes 

de Alma, tão geralmente aprovada pelos sábios daquele tempo, que o Senhor 

Arcebispo de Lisboa D. Miguel de Castro, tomando-o por sua conta, a quis 

fazer imprimir, e com efeito assim o fizera, se a instância do dito padre o não 

privasse com incessantes rogativas do gosto que nele tinha alcançado 200. 

     O Padre Frei Pedro dos Santos 201, cujas agigantadas ciências 

testemunharam, não só o honroso lugar de Provincial que ocupou, mas 

também a grande fama, que da sua literatura correu por toda a Europa na 

Religião Seráfica, até que, saindo dos claustros chegou à Cúria Romana 202, 

onde teve tal veneração a sua ciência, que algumas vezes foi chamado a ela 

por Breves Apostólicos para ser  ouvido o seu voto nas juntas, em que se 

trataram pontos da maior importância da mesma Cúria. E não eram bastantes 

para se escusar de tão honoríficas vocações, os muitos anos com que se 

achava oprimido. Porque, quando já contava oitenta de idade, o mandou o 

Senhor Papa Clemente VIII, que então regia a Nau de S. Pedro, assistir em 

uma junta dos padres mais doutos de toda a ordem, que se fez em Valladolid 
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 À margem: Cartório, capítulo 20, pág. 59, Veridário Antoniano. 

199
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no ano de 1657 (?), para que fosse ouvido o seu parecer sobre a gravíssima 

matéria pertencente a mesma Ordem, que na dita junta se propôs. 

     Contudo, não obstante serem tão egrégios, e famosos sábios, os sobreditos 

primitivos religiosos, ainda que poucos, porque a pequinhez com que começou 

a Província não podia ter muitos mais, é certo que entre os que depois vieram 

à mesma Província, não teve esta sujeito, a quem se pudesse dar o nome de 

varão consumado em ciências, ou que, chegasse àquele cume de literatura 

que possuíram um D. Frei Marcos de Lisboa ou um Frei Pedro dos Santos. E, 

se alguns houve, que da sua ciência nos deixaram testemunho nos escritos 

que compuseram (como são aqueles de quem faz menção o Reverendo Abade 

Diogo Barbosa Machado na sua Biblioteca Lusitana; ou mais dignidades de 

bispos, a que foram promovidos, dos quais faz memória o nosso cartório antigo 

e moderno; ou no emprego das conquistas, a que outros foram enviados por 

expressas ordens de dos monarcas de Portugal, desde o reinado do Senhor 

Rei D. Filipe II de Castela até ao Senhor Rei D. João V de gloriosa memória, de 

cujos nomes fazem menção os mesmos cartórios, mais memórias da Província. 

     Contudo, é certo, que toda esta glória, que mereceram de sábios, a 

deveram mais à própria curiosidade de seus particulares estudos e raros 

engenhos, do que as lições, que nas aulas da Província receberam, porque 

como neles nunca jamais houve outras, se não os da Filosofia Arábico-

Aristotélica, as de Teologia Escolástica-Peripatética, sem que desta se 

passasse mais do que a uma Moral algumas vezes. Nem jamais se praticaram 

outros métodos, regras e sistemas, se não  aqueles empestados e dissipadores 

de toda a científica literatura, que os denominados Jesuítas introduziram 

naquela oráculo das ciências, a Universidade, digo, para contaminarem todas 

as aulas, que por ela se regiam, é bem manifesta consequência, que não 

podiam os religiosos da mesma Província de Santo António chegar a ser tão 

perfeitos sábios, como foram os sobreditos primitivos, nem chegar a conseguir 

com eles o título de varões consumados em ciência.  

     Menos sensível, porém, seria perante nós, se os estragos, que lamentamos 

nos Estudos desta Província, estivessem tão somente no referido, e não 

tivéssemos alcançado outros, que sumamente nos magoavam, quais são os 

seguintes:  
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          1º. Sabemos que, ordenando os nossos antigos Estatutos da Província 

que os estudantes do Colégio de Coimbra 203 fossem ouvir a lição de Escritura 

na Universidade, nunca a esta assistiram, nem da sua frequência, ainda por 

tradição, temos notícia que a fossem ouvir uma só vez. Estamos persuadidos, 

que a razão de toda esta falta de observância do nosso Estatuto nasceu de ser 

tão intempestiva a hora da dita lição, que quando a esta se havia de assistir, 

era, e foi sempre por lei do mesmo Estatuto, a hora de se rezarem Vésperas e 

Completas, para assim ficarem os estudantes expeditos para ouvirem outras 

lições. 

          2º. Sabemos que, ordenando o mesmo antigo Estatuto, que à 

Universidade fossem os nossos estudantes ouvir a lição de Véspera, há mais 

de vinte anos que se deixaram de ouvir de ouvir esta lição, pois da frequência, 

apenas temos notícia de que no ainda no ano de 1698, se praticava algumas 

vezes por obséquio do Lente, que então era. 

          3º. Sabemos que, ordenando o Senhor Rei D. Afonso V, por carta de 26 

de Janeiro de 1664 (cuja cópia temos à mão no registo da Província, pag. 4) ao 

Provincial, que mandava os seus súbditos ouvir na Universidade a lição de 

Controvérsias, cuja cadeira tinha o seu régio zelo criado de novo para que nas 

Religiões houvesse sujeitos práticos, e bem instruídos nelas para os empregos 

de seu real serviço e de Deus Senhor Nosso, nunca a dita lição se foi ouvir, 

nem da sua assistência temos, ainda por tradição, a mínima notícia. 

          4º. Sabemos, pelo Cartório da Província, que fazendo o Padre Frei 

Francisco de Lisboa no tempo do seu Provincialato, que principiou no ano de 

1629, um Regulamento para os nossos Estudos (o qual se presume, sem 

alguma dúvida, que seria muito conforme com a sua grande literatura, e com a 

do Senhor D. Frei Marcos de Lisboa, que pelos anos de 1572, em que foi 

Provincial, lhe tinha dado princípio, e que seria muito filho do grande afecto que 

estes dois preclaríssimos padres tinham às Ciências), dele não temos mais 

memória do que a da sua factura, e a tradição de que desse Regulamento 

nascera o ordenar-se pelo antigo Estatuto aprovado no ano de 1672, que os 

estudantes fossem à Universidade ouvir as lições de Escritura, Escoto e 

Vésperas , as quais se ficou frequentando tão somente a de Scoto, as quais se 

ficou frequentando tão somente a de Scoto, à qual, numerosas faltou. 
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        A causa de faltarem os nossos estudantes às referidas lições de Véspera  

e de Controvérsias, suposto que a ignoramos, não deixamos de ter, contudo, 

por antiga tradição de nossos primeiros mestres, notícia, de que foi uma 

persuasão feita por algumas pessoas da mesma Universidade aos prelados 

desta Província, e aos do dito Colégio da Pedreira, insinuando-lhes, que como 

os nossos religiosos não haviam de receber grau de Doutores, nem provar para 

esse efeito anos da matrícula com as apostilas da Universidade, lhes não era 

preciso terem o trabalho de ouvir na Universidade mais lições do que os de 

Scoto, por atenção a este grande corifeu da nossa escola e doutrina. 

         Quem fossem as pessoas, que tão diabólica sugestão persuadiram, não o 

sabemos com a certeza que seria precisa para remover toda a dúvida. Temos, 

porém, uma bem fundada persuasão de que seriam os denominados Jesuítas: 

          1º. Porque a nossa mendicidade, e a dependência das esmolas, em que 

nós, por o Seráfico Instituto de Nosso Seráfico Patriarca, e a sujeição a todas 

as pessoas que nos podem fazer benefício, em que pela muita pobreza 

estamos constituídos, obrigou aos nossos prelados do Colégio da Pedreira a 

viverem subordinados aos prelados e governadores do Real Colégio das Artes 

de Coimbra, em forma tal, que esta subordinação nascida unicamente da 

nossa pobreza, e continuada dependência das esmolas, repetidas vezes 

sacrificada aos pés dos ditos Jesuítas, os constitui tão predominantes das 

vontades dos Prelados do Colégio da Pedreira, debaixo dos pretextos de uma 

afabilidade e benevolência, que mostravam a quem vendido, se lhe 

subordinava, abusavam para conseguir as suas projectadas conveniências, ou 

fossem presentes ou futuras, é muito verosímel, que ideando já, o que depois 

com o tempo, mostrou a experiência, se valessem da subordinação que 

reconheciam em os ditos Prelados da Pedreira, e da benevolência e afabilidade 

de que os viam cativos para lhes sugerirem a sobredita persuasão que 

deixamos referida.   

          2º. Porque, como os sobreditos Jesuítas sempre fundaram em 

antiquadas intrigas as esperanças do seu bem solicitado predomínio em tudo, e 

dos interesses temporais que pretendiam, é muito natural que (vendo lhes não 

bastavam para serem senhores de todo o gentio da costa do Brasil e do Estado 

do Maranhão e Grão-Pará 204, as diligências que tinham feito logo depois dos 

anos de 1584 para nos botarem fora das missões da Paraíba, e as que fizeram 
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no Estado do Maranhão com o voluntário  e inopinado aparecimento de suas 

pessoas no ano de 1615 para nos tirarem a glória de únicos e primeiros 

conquistadores daquele Estado, e para se valerem deste mesmo aparecimento 

para mais oportuna ocasião, o que nem para o dito fim de seus interesses e 

predomínios lhes bastavam as diligências que fizeram na Corte de Madrid e 

nesta de Lisboa, desde o ano de 1616 até ao de 1620, quando o Senhor Rei D. 

Filipe III de Castela se serviu de lhas mandar, com exclusão dos religiosos de  

outras Províncias, à conquista de todo aquele Estado com a faculdade régia e 

pontifícia de nele fundarmos igrejas e casas para nova perpétua habitação) se 

persuadissem logo, que somente poderiam conseguir o seu projectado intento 

de predomínio e interesses daquele Estado, fazendo-nos expulsar de lá para 

fora. E como, para este fim lhes podia mais que tudo servir a indicação da 

ignorância que nos imputavam, e o pouco proveito que tínhamos tirado dos 

estudos daquele colégio, em que a Majestade do Senhor Rei d. Filipe III de 

Castela quis que se educassem em letras e virtudes, os religiosos que haviam 

de ir para as missões, é igualmente verosímel, que desde os primeiros anos da 

erecção do colégio fossem logo dispondo, e ideando a nossa pretendida 

expulsão, e a ignorância e pouco proveito dos estudos do dito colégio, que nos 

haviam de imputar com o caviloso pretexto e dolorosa persuasão de nos não 

ser precisa a frequência das referidas lições na Universidade, pois em alegar 

no tempo que tivessem mais oportuno com a nossa inutilidade e suposta 

ignorância, julgavam ser meio eficaz para nos expulsarem daquelas 

conquistas, e ficarem eles sendo únicos senhores de todas elas. 

          Que esta maquiavélica ideia seja filha muito legítima do empestado 

espírito dos chamados Jesuítas, só deixará de o conhecer quem for destituído 

da experiência dos seus factos, ou quem ignorar os que largamente, e com 

inteireza de verdade, nos expõem per totum a Dedução Cronológica e 

Analítica, e também o Compêndio Histórico do Estado da Universidade de 

Coimbra, pois a não lhe faltar a experiência ou notícia dos ditos factos, e das 

antecipadas intrigas, que para eles praticaram, não deixaram de se persuadir 

do referido. E muito mais se persuadirão, considerando que eles, Jesuítas, 

vendo lhes não fora possível desvanecer por meio da ignorância que nos 

imputaram na costa do Brasil o bom conceito que de nós tinham formado os 

habitadores da Paraíba e o Senhor Rei D. Filipe II de Castela, eram tão 

capazes de querer fazer que a sua impostura passasse a ser realidade, 

quando, por não nos deixarem ir à conquista do Maranhão e Grão-Pará (na 
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qual já se falava nos primeiros anos em que o nosso Colégio de Coimbra 

principiou a ser habitado), lhes fora preciso alegar com ele sem receio de 

felicidade: e porque isto só se podia conseguir (e ainda provar, se necessário 

fosse) fazendo-nos privar de ouvir as lições da Universidade, é muito 

verosímel, que eles foram os autores da referida sugestão, pois nela 

interessavam a conveniência de serem únicos administradores ou senhores 

das missões. 

     Em mais concisas palavras: os chamados Jesuítas, nos primeiros anos de 

habitação do nosso Colégio de Coimbra pretendiam para os seus interesses 

particulares ser únicos nas missões da Paraíba 205, de cuja assistência se 

achavam privados desde o ano de 1593, por ordem expressa do Senhor Rei D. 

Filipe II de Castela; e pretendiam, juntamente ser únicos nas do Maranhão, 

quando estas se houverem de prover: viam que isto se não conseguia por meio 

da suposta ignorância, que na mesma Paraíba nos tinham imputado, cuidaram 

em se valer dos meios que fizessem passar à realidade o que tinha sido 

caluniosa impostura. E porque isto somente se conseguira com a privação das 

ditas lições, a esta privação dirigiram (debaixo das aparências de afabilidade e 

benevolência, de que viam cativos os nossos prelados), a sua diabólica 

sugestão. E é muito provável, que com maior eficácia entrariam na diligência 

da dita persuasão, depois de terem conhecimento de que no régio gabinete do 

Senhor Rei D., Filipe III de Castela se determinava que para a conquista do 

Estado do Maranhão e Pará deviam ir os frades da Província de Santo António 

de Portugal, e não outros. 

     Que os ditos Jesuítas intentavam, por meio de ignorância, que com a 

referida persuasão nos maquinavam excluir das missões da conquista do 

Estado do Maranhão e Pará, quando da sua expedição se tratava, se prova, 

não só das exactas diligências que para isso fizeram, tanto na Corte de Madrid, 

como na de Lisboa (as quais com outras informações deram causa à exclusão 

que deles se fez), desde o ano de 1615 até o de 1620 em que, desenganados 

se deixaram da instância, ainda que não da esperança. Mas também se prova 

com a experiência daqueles ultrajes e injuriosos vilipêndios, que contra os 

nossos religiosos e suas doutrinas, persuadiram a todos os moradores da 

Capitania da Paraíba, fazendo chegar à presença da Majestade Católica do 

Senhor Rei D. Filipe II de Castela sinistras informações de nossa suposta 
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inutilidade, e mal imputada ignorância, não só por carta, que dirigiram ao dito 

Senhor, mas também por outras muitas que escreveram as pessoas que mais 

podiam conduzir para o seu depravado intento. E na verdade, que este ardil, 

nascido de seus mal intencionados ânimos, seria meio eficaz para conseguirem 

a nossa expulsão para fora daquela conquista, se o mesmo Senhor se não 

achasse mais bem informado do contrário, que os chamados Jesuítas lhe 

insinuavam. Cuja informação obteve Sua Majestade por cartas do Governador, 

que então era do Brasil, Frutuoso Barbosa, e dos mais nobres moradores da 

Capitania da Paraíba 206. E para que esta notícia não mereça a censura da 

suspeita, por ser tirada do Cartório desta Província, e das Memórias que 

conservamos no seu Arquivo, exponho um capítulo da Carta Régia com que a 

Majestade do dito Senhor deu providência ao que contra nós moviam os 

referidos Jesuítas. É o seu conteúdo pela forma seguinte 207: 

      Porquanto, por Frutuoso Barbosa fui avisado que entre os religiosos de São 

Francisco, enviados a essas partes por meu mandado, e os padres da 

Companhia, havia diferenças, de que resultava escândalo entre os novos 

cristãos, vos mando que, tirada inquirição, e achando que os padres de S. 

Francisco são culpados, os concertareis, em forma que não haja matéria de 

escândalo, e se os (?) padres da Companhia, os despedireis para nunca mais 

tornarem a morar nessa Capitania. E os ditos religiosos de S. Francisco 

doutrinarão todo o gentio, o que favoreceis em tudo o que vos for possível”. 

     O que desta ordem resultou foi o serem os chamados Jesuítas expulsos das 

missões da Paraíba no ano de 1593 (em que se achavam os ânimos dos 

nossos religiosos cansados de padecer e aflitos de esperar) pelo Capitão 

Feliciano Coelho de Carvalho, que então regia aquela Capitania, fazendo este 

entregar aos nossos religiosos as aldeias que eles, Jesuítas, administravam. 

Porém, como a real ordem de Sua Majestade, quando chegou às mãos do dito  

Capitão, achou já nelas perdida a inteira observância que devia ter, por se 

achar abandonado pelos pelos mesmos Jesuítas, ainda que estes deixaram as 

missões, não deixaram a residência um conventículo que ali tinham. Nem, 

também, cessaram de continuar contra nós os mesmos, ou piores vilipêndios, 

valendo-se para este fim do dito capitão, a quem tinham feito sujeitar a sua 

facção, e em desempenho desta, tomou ele por sua conta o duelo (dolo?) de 

privação, em que se achavam os seus afeiçoados Jesuítas, fazendo instruir os 

                                            
206

 À margem: Crónica da Província do Brasil, Livro ante-primeiro, cap. 14, p. 35. 

207
 À margem: Arquivo da Província, Maço 1º, nº 25, Tomo 3º, p. 14. 



 1025 

índios, em contradição da nossa doutrina, e do grande séquito que esta (pelo 

desapego dos lucros e grangearias da terra, com que era intimada, e de que 

era acompanhada, como proclamavam em seus artigos os mesmos índios 

queixosos, do que admiravam nos ditos Jesuítas) na praxis de suas 

proposições tão perniciosas, e pestilentas, que bem mostravam ser forjadas na 

ideia dos mesmos Jesuítas, e geradas no seu impestado espírito, quais eram a 

de não prestarem obediência aos nossos frades, nem estarem a isso 

obrigados: a de não irem à igreja ver a Deus, e a ouvir sua Santa Palavra, se 

não os que livremente o quiserem fazer: a de se casarem entre si sem mais 

dependência da Igreja, do que a de irem depois de casados aos padres que os 

recebessem; a de poderem, sem temor dos padres, praticar as suas gentílicas 

festividades, e fazerem para isso grandes (?) do seu costumado vinho; a de 

não poderem os missionários tomar conhecimento de suas acções, nem 

estranhar-lhes seus procedimentos; a de poderem viver em liberdade, com os 

outros cristãos, pois o eram tanto como eles, etc. 

     Com estes, e outros abomináveis excessos, chegaram os nossos religiosos 

a tão suma desconsolação, que tiveram por menos mão deixar de pregar e 

doutrinar, ainda aos que, escandalizados da referida instrução, os queriam 

ouvir, e para este efeito os buscavam; e ainda que o Governador, que então 

era de toda a costa do Brasil, lhes mandou novamente encarregar as missões, 

por ordem que para isso teve no ano de 1603 do Senhor Rei D. Filipe III de 

Castela, não foi isso bastante para que deixassem de fazer desistência das 

missões, passado oito anos, nas mãos do Bispo da Baía, solicitando, por este 

meio, o sossego de suas consciências, e o refrigério de sua desconsolação, 

como tudo se colhe da seguinte carta escrita ao prelado da Custódia do Brasil 

em 4 de Fevereiro de 1611 208: 

      Com as novas da saúde de Vossa Paternidade, e boa saúde que teve, me 

alegrei, e com as dos padres, que amo com o irmãos. No particular da 

desistência das aldeias, ainda que cuido, haverá razões que movessem à 

congreção (congregação?) a resolver-se nisso, sei que há outras, e de muita 

força, que podiam obrigar ao contrário, como é a necessidade dos miseráveis 

índios, que ficando sem a doutrina dos padres, a que são muito afeiçoados, 

perderam muito no espiritual, particularmente porque faltam clérigos e 

religiosos que possam correr com eles, no que pertence à sua salvação, e 
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ainda que os houvera, não tão perfeitamente eu os julgo. E se a conversão 

deste gentio trouxe os padres deste Reino a este Estado, parece que não é 

razão, que depois de estarem nele, e continuarem tanto tempo neste santo 

exercício, agora os desamparem. E quando das línguas, e incomodidades 

algumas da terra, nasceram inconvenientes, tudo fica bem reparado só com a 

conversão de uma alma, que Cristo Senhor Nosso resgatou com seu precioso 

sangue; e a virtude sempre teve contradição, antes quando a há, mais se 

apura, que ardil é conhecido do demónio para impedir obras tão santas, e 

gratas a Deus, tomar por instrumento línguas dolosas, a que Cristo nunca 

deferiu, para deixar o bem das almas, obrigando-nos, com este exemplo, a 

segui-Lo. Quanto à desistência e entrega, que Vossa Paternidade diz, me faz 

das ditas aldeias, eu não aceito, porque, como não fui o que pus debaixo do 

amparo dos padres, se não El Rei, à Sua Majestade se deve fazer a dita 

entrega e, portanto, não as deve desamparar, etc. Baía, 4 de Fevereiro de 

1617. O Bispo. 

     Sem o efeito que desejavam os nossos religiosos, ficaram as suas 

diligências, e sem mais fruto do que o sacrifício da sua paciência e da sua 

grande conformidade, ficou a desistência das missões, a qual solicitavam, não 

para fugir do trabalho da conversão das almas, nem para se isentar do serviço 

da Majestade humana, mas sim para refúgio da sua inocência e consolação de 

suas mágoas. Em conformidade muito pia, e religiosa resposta que receberam, 

ficaram perseverando naquela Capitania com os costumados trabalhos, 

sofrendo por muitos tempos o contágio de repetidos vilipêndios, até que o 

tempo, que de tudo é consumidor, deu lugar a algum sossego, ainda que, com 

o martírio da mácula de ignorantes que ficou introduzida no conceito dos 

sectários dos Jesuítas. 

     De semelhante ideia se valeram estes no Estado do Maranhão e Grão-Pará 

para nos deitarem fora dele, e da posse do bom conceito em que estávamos  

havia quarenta e quatro anos. Agora se acabará de conhecer o fundamento da 

nossa persuasão, e diremos no conhecimento de que foi facto verdadeiro o que 

em nós tinha sido ideia presumida nos tempos daquela cavilosa persuasão, 

porque aqui acabaram de manifestar o fim a que ela se dirigia. No penúltimo 

ano do reinado do Senhor Rei D. João IV, em que se contavam 1655 da nossa 

redenção, entraram os Jesuítas no Estado do Maranhão, onde muitos anos 

antes desejavam meter pé, para de tudo se fazerem senhores. E porque, 

desde o ano de 1614, em que àquela conquista tinham ido os nossos 
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religiosos, estavam de represa, suprimidas as forças do espírito mais diabólico 

que jesuítico, foram estas na majestosa entrada daquele Estado, tanto mais 

activas, quanto mais se tinham reforçado na dilatada esperança de 

conseguirem, ainda que tarde, o cumprimento de seus desejos. E foram logo 

prevenidos com uma provisão régia do dito senhor, também instruída com as 

cláusulas, que mais conduziam aos projectados fins daquela cavilosa sugestão, 

que bem mostrava ser por eles fabricada. Nem outro juízo podemos formar 

dela, lembrando-nos da ilusão e bloqueio, em que eles tinham posto o Senhor 

Rei D. João IV, pois, pelas cláusulas da dita provisão, levaram logo o domínio 

de todos os índios daquele Estado com amplos poderes de os governar no 

espiritual e temporal, como achamos referido nas Memórias, que do dito 

Estado se conserva no arquivo desta Província, das quais Memórias, é uma 

delas concebida em próprios termos a seguinte 209: 

       No ano de 1655 entraram os Padres da Companhia com poderes 

amplíssimos, por uma Provisão Real com o governo temporal e espiritual sobre 

os índios, e que outros nenhuns religiosos tiveram até ao ano de 1691, em que 

Sua Majestade mandou fazer a repartição das missões por todas as religiões, 

etc. 

     E ainda que estes poderes eram já dirigidos à expulsão, que nos pretendiam 

fazer das missões daquele Estado, contudo, como, ou a experiência lhes 

mostrasse, que não podiam conseguir inteiramente o que desejavam, ou as 

boas informações que no Real trono havia de nossos procedimentos e 

doutrinas, lhes não permitissem esperanças de chegar a ver executados seus 

intentos, deixaram-se do principal, qual era a nossa total expulsão, e buscaram 

meio, em que ao menos nos tirassem as melhores missões, em que residiam 

os nossos padres, e se fizeram eles senhores do melhor continente daquele 

Estado: e não foi outro o arbitrado meio, senão o de deixarem uma repartição 

de distritos para as missões das religiões que se achavam já naquele Estado. 

Nesta repartição, que tinham em seu afectado poder, escolheram, primeiro 

para si todo o continente da parte do Sul, que é o melhor, e onde os nossos 

padres tinham as suas missões, por serem delas os primeiros fundadores 

desde a conquista do mesmo Estado do Grão-Pará. E, repartindo por outros  

religiosos da Província da Piedade e das  Mercês os mais distritos, reservaram 

para a  Província de Santo António, o Cabo do Norte, onde os sítios das 
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aldeias são os mais doentios, e a descida do gentio mais dificultosa, e onde 

eles, Jesuítas, não queriam habitar por causa de certa fatalidade que ali  lhes 

tinha acontecido, de que dão notícia as nossas Memórias. E para a equidade 

que nesta repartição afectavam, alegaram, com falta de verdade, em 

detrimento nosso, e conveniência sua, quanto lhes pareceu, e colhe da carta 

abaixo indicada 210: 

     Ideado assim este meio, o puseram na presença do Senhor Rei D. Pedro II, 

e porque do seu régio coração se tinham feito senhores, como é bem manifesto 

na Dedução Cronológica, e Analítica, sem dificuldade o obrigaram a anuir à dita 

repartição proposta com afectados motivos de melhor comodidade para todos, 

sendo certo, que esses afectados motivos eram simulados meios de tirar 

daquele Estado os maiores interesses temporais, como nas Memórias, que 

temos dos progressos do mesmo Estado, no Cartório da Província, se acha 

escrito. Em forma tal, obrigaram o dito Senhor a condescender com os seus 

desígnios, que logo, por carta de 19 de Março de 1693 mandou fazer a 

repartição ideada pelos distritos, concedendo-lhes juntamente amplos poderes, 

para que, além do distrito que para si tinham reservado, Sua Majestade lhes 

concedia, escolhessem, e pudessem ter as mais missões, que fossem da sua 

vontade, como tudo consta da mesma carta, cuja cópia se não expõe, para não 

sermos fastidiosos, com o seu dilatado conteúdo211”. 

     Não se deu com esta repartição por satisfeito o empenho, que da nossa 

total expulsão tinham os ditos Jesuítas, porque, ainda a esperança de terem 

para ela melhor ocasião os animou a pretendê-la pelo suposto meio de nossa 

ignorância, pois, sem embargo de lhes ter já mostrado a antiga e moderna 

experiência, que lhes era dificultoso desvanecer no Real Trono das 

Majestades, e bom conceito que estes senhores reis tinham formado da nossa 

literatura, e bem justificado procedimento, tanto na conquista da costa do Brasil 

como na de Estado do Maranhão e Grão-Pará (como por seus régios alvarás o 

atestaram os Senhores Reis D. Filipe II e III de Castela, acompanhando com 
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estas atestações a eficácia da sua real palavra, que muitas vezes 

expressaram, e como, também, repetidas vezes, o fez saber o Senhor Rei D. 

Pedro II, e ainda o Senhor D. João V aos prelados desta Província, por 

algumas cartas, cujas cópias temos à mão no nosso arquivo), entraram, não 

obstante o referido, a persuadir ao Senhor Rei D. Pedro II o mesmo que no 

tempo da sua regência lhe tinha sugerido sobre a suposta ignorância que 

sempre nos quiseram imputar, (e ainda persuadir com as cavilosas intrigas, 

que são matéria da presente notícia) pretextando-a com o rebuço de repetidas 

queixas, que contra os nossos missionários lhes representavam, do que 

poderíamos dar testemunho nas cartas, que o dito Senhor fez enviar aos 

prelados desta Província, aos comissários que ela tinha naquele Estado, e à 

Junta das Missões, se a cópia delas nos não fizesse mais dilatada a digressão 

212. 

     O mesmo praticaram no Reinado do Senhor rei D. João V de gloriosa 

memória, a quem já sem alguma dissimulação, e a cara descoberta, tinham 

persuadido tal conceito da nossa imputada ignorância, e de um procedimento 

menos justificado, que o obrigaram a dizer, por carta de 20 de Abril de 1709 ao 

Governador, que então era do Estado, Cristóvão da Costa Freire, que os 

padres da Companhia eram os mais capazes para o emprego das missões, e 

que neste ministério faziam conhecidamente muita diferença dos nossos e 

mais religiosos daquele Estado. 

     Estes, enfim, e outros semelhantes ultrajes (estratagemas de seu danoso 

espírito) maquinados para nos expelir daquele Estado, e ficarem nela com a 

liberdade de conseguirem, sem presença de testemunhas qualificadas, os seus 

desejados interesses temporais, eram os projectados fins, a quem os mesmos 

demonidos (sic) Jesuítas dirigiram antecipadamente aquelas persuasões tão 

cavilosas, de não frequentarmos as lições da Universidade (que ainda por 

muitos títulos já referidos éramos obrigados) debaixo da pretextada razão de 

nos não serem precisas apostilhas para provarmos de matrícula, e receber 

grau de doutor. Nem puderam negar, que este fosse o seu fim, e menos que 

eles fossem os autores de tão doloso estratagema, porque os referidos factos, 

já contra nós praticaram, e a campanha que tinham de nos expelirem daquele 

Estado, nos parecia bem o contrário, e nos obrigam a ter por certo, que 

nenhuns outros foram autores de tal intriga, pois não podiam ter nela alguma 
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conveniência, e muito menos a que só interessavam os chamados Jesuítas. 

Esta contagiosa sugestão junta com o pernicioso Método e Plano dos Estudos, 

que na Universidade tinham estabelecido, foi a forçosa causa de não ter havido 

na Província de santo António varões de científico carácter, com que eram 

condecorados os nossos poucos primitivos. 

     A causa por que os primeiros alunos, que se criaram nesta Província, 

depois da sua erecção, abraçaram os Sistemas Peripatéticos e Métodos 

Escolásticos intrusos, e induzidos, com diabólicas intrigas na Universidade. É 

manifesto que não podia ser outra, se não o terem-nos já estabelecidos na 

mesma Universidade, e no Real Colégio das Artes, que dela constituía uma 

grande parte. E porque daqueles estabelecidos ditâmes, ainda que 

empestados, se não pediam desviar, ou na consideração de que não faziam 

avultada figura para tão grande empresa, ou porque (como tenho por mais 

verosímel), o temor de se fazerem réus dos horríveis castigos que viam 

executar em os maiores sábios, tanto da Universidade, como de todo o Reino e 

seus domínios, em nome do Senhor Rei D. Filipe III de Castela (de cujos 

estragos se nos dão largas notícias na Dedução Cronológica e Analítica) os 

impedia, viram-se precisados em tal consternação a abraçar aquilo mesmo, 

que aliás podiam não querer seguir pelo prejuízo que lhes fazia aos seus 

estudos. 

     Não deixaram, porém, de conhecer alguns religiosos, dos que a[lega ?]ram 

o magistério das cadeiras nesta Província, máxime desde o ano de 1700 para 

diante, que tanto a falta das lições mais necessárias para utilidade própria, e 

serviço comum da república cristã, como também o contagioso Método-

Escolástico-Peripatético, que em tudo se seguia nas aulas, eram a causa de 

não termos sujeitos que merecessem o título de sábios consumados , como os 

nossos poucos primitivos. Mas o receio de fazer novidade, que por não usada 

se lhes estranhasse, lhes surpreendia a resolução de emendar o erro que 

alcançavam: a certeza de que, estando o Colégio de Coimbra incorporado na 

mesma Universidade desde o ano de 1611 ii se devia tudo conformar com ela, 

os não deixava desviar da sua estabelecida praxis. E não sei que temor (já em 

tempos em que podiam ter esquecido os castigos executados no reinado do 

Senhor D. Filipe II de Castela) os prendia para deixarem de solicitar remédio a 

tão conhecida ruína. 

     Pelo que atesta o Padre Mestre Frei António do Amor de Deus, nos consta, 

que todo este temor, de que se achavam preocupados os Leitores que tinham 
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florescido tanto do dito ano para diante, como seus antepassados, o tinham 

infundido os denominados Jesuítas com os seus diabólicos factos, porque, diz 

o Padre Frei António do Amor de Deus: 

     Que perguntando em certa ocasião ao Padre Frei João de São Diogo Leitor 

muito antigo, que tinha sido Provincial, se havia algum impedimento para que 

nesta Província se desprezassem os estudos, questões inúteis, e se 

abraçassem as curiosas da Filosofia moderna, e se praticavam outros métodos 

e sistemas, tanto nas Filosóficas, como nas Teológicas, nas quais tinha 

experimentado, se não praticava outro se não o inveterado Arábico-Aritotélico-

Escolástico-Peripatético. E outrossim, porque razão não havia de haver na 

Província ao menos uma cadeira de Gramática, já que não havia de Retórica, 

ou belas e humanas letras, lhes respondera o dito Padre Frei João de S. Diogo, 

que todo o impedimento estava em não termos exemplo na Universidade para 

seguir o contrário do que nela estava estabelecido, e se praticava havia muitos 

anos, o que, com o seu exemplo e estatutos nos devíamos sempre conformar 

para evitar todo e qualquer desgosto, que da mínima novidade 

necessariamente havia de resultar, muito principalmente, porque sendo os 

padres da Companhia os que fomentavam e praticavam, como parte da 

Universidade, e seus métodos, sistema, e bem vulgares questões, vendo que 

contra isto se introduzia alguma novidade, acudiram logo à cautela com 

multiplicadas queixas ao reformador da Universidade, e ainda a Sua 

Majestade, de cujas queixas se seguiram sensíveis desconsolações ao Autor 

de qualquer alteração que houvesse na inveterada praxis da Universidade; e 

que toda a cautela, com que se evitassem ocasiões de contender com os ditos 

padres, ou de cair na sua indignação, seria, não só virtude, mas também o 

acordo mais prudente, pois se lembrava muito bem, não só do que tinha sofrido 

no Estado do Maranhão e Grão-Pará, onde eles se tinham feito tão despóticos  

senhores, e governadores de tudo, que ninguém jamais, com temor que deles 

tinha, se atrevia a contradizer-lhes seus arbítrios. 

     Mas também se lembrava de que os mesmos padres, no governo do Senhor 

Rei D. João IV tinham feito encarcerar no Convento de Xabregas o Padre 

Provincial desta Província Frei Manuel de Santa Catarina, e no da Castanheira 

o Padre Ex Provincial da mesma Província Frei Francisco de Lisboa por umas 

leves suspeitas de que estes padres se tinham oposto ao que eles Jesuítas 

obraram no reinado do Senhor D. Filipe IV de Castela, e ao que praticavam no 

reinado do Senhor D. João IV. E outrossim, tinha viva lembrança, pelo que 
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sempre ouvira na Província, e que os mesmos padres, somente pela 

presunção de que o Padre Francisco Noé (Provincial que era da Província de 

Portugal no tempo em que esta nossa, sendo custódia lhe estava sujeita) 

impedisse os seus danados projectos por meio do valimento que tinha com o 

Cardeal Infante D. Henrique no tempo de sua regência, o fizeram depor do 

ofício de Provincial, e degradar da Corte para o Convento de s. Francisco do 

Monte de Viana; e que melhor lembrança tinha de que eles, por quase 

semelhante motivo, fizeram desterrar alguns religiosos da presença dos 

governadores do Grão-Pará para este Reino. 

     Item, que suposto havia cadeiras de Gramática e humanas letras em 

algumas Províncias da Ordem, como isto não estava em uso neste Reino, 

também não devíamos fazer novidade sem para ele termos exemplo em 

algumas das Províncias de Portugal. E muito mais devíamos evitar essa 

novidade, porque tendo os padres da Companhia tomado à sua conta neste 

Reino as cadeiras de Gramática para instruir a mocidade, vendo que esta 

Província, ou qualquer outra, se não satisfazia com a sua jesuítica instrução, se 

dariam por tão ofendidos, que para satisfação de seu pensar, maquinaram 

logo, como costumavam perseguição que nos perdesse” . 

     O mesmo, quase, por outros termos, atesta o referido Padre Frei António do 

Amor de Deus, lhe expressara com exactas recomendações o Padre 

Provincial, que era Frei António da Nazaré, Leitor, que tinha sido, tanto nesta 

Província, como na do Rio de Janeiro, quando o consultou como prelado sábio, 

sobre o que ele dito Frei António do Amor de Deus intentava praticar na cadeira 

de Filosofia, que foi ler ao Colégio de Coimbra, e na de Teologia, que esperava 

ler, como leu com efeito; pois, desvanecendo-o de suas intenções por alguns 

motivos que lhe propôs, lhe recomendou se não afastasse dos vestígios de 

nossos antecessores, nem da praxis das aulas na Universidade, porque tinha 

por muito arriscado todo o desvio, que neste particular houvesse. E que os 

padres da Companhia haviam de punir severamente pela criação em que 

tinham posto a Universidade; e que, ou esta criação fosse má, ou não fosse, 

que nunca ele Provincial teria, por acertada resolução o que contra a dita 

criação se obrava, porque se não desejava encontrar em a mínima disputa com 

os ditos padres da Companhia, pois estava certo, que nunca das contendas, ou 

sociedades que com eles houve, se tirara por fim outro fruto, que não fora o de 

um grave desgosto, ou de uma suma desconsolação”. 
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   Desta verídica atestação, que ainda hoje assevera o Padre Frei António do 

Amor de Deus, e também do que fica referido supra, vimos a concluir que toda 

a desgraça, e todo o funesto estrago que nos seus Estudos teve a Província de 

Santo António de Portugal, precedeu, não só do Regulamento ou Plano de 

Estudos, que na Universidade e no Real Colégio das Artes de Coimbra tinham 

introduzido os denominados Jesuítas, desde o tempo da regência do Senhor 

Cardeal Infante D. Henrique até ao ano de 1612, em que já governava a 

Monarquia Portuguesa o Senhor Rei D. Filipe III de Castela, mas também que 

procedeu do grande temor, que no coração de nossos primeiros Mestres, bem 

como no de todos os sábios deste Reino, infundiram os mesmos Jesuítas, já 

que com a vista dos horríveis assassinos, que em Portugal se executaram em 

nome do Senhor Rei D. Filipe II de Castela, e de outros castigos que 

presenciaram, dos quais nos dá larga notícia o Compêndio Histórico do Estado 

da Universidade de Coimbra nos lugares já mencionados. E também 

infundiram esse temor, já com a experiência dos abomináveis factos, e das 

cavilosas intrigas que praticaram, tanto nos tempos do governo dos senhores 

Reis Filipes de  Castela, como nos reinados dos senhores Reis de Portugal D. 

João IV, D. Afonso VI, D. Pedro II e D. João V, e nos interregnos de alguns dos 

ditos senhores, dos quais factos nos aviva as memórias a verídica notícia de 

toda a Dedução Cronológica e Analítica. 

     Que o Plano ou Regulamento dos Estudos introduzido na Universidade, 

este maior dos assassinos, e mais castigos executados nos melhores sábios 

deste Reino, em nome do Senhor Rei D. Filipe II de Castela, fossem os que 

obrigaram os nossos primeiros Mestres desta Província a abraçar os erróneos 

métodos e os sistemas dissipadores da república literária, é bem manifesto. 

Porque assim como o estabelecimento desse pernicioso regulamento, e o 

referido temor, obrigaram todos os sábios deste Reino a seguir por sua cautela 

tudo o que pelos Estatutos da Universidade se ordenava, e nela se praticava, 

também foram os que, por igual cautela, obrigaram os primeiros Mestres desta 

Província a abraçar a mesma praxis, e a imitar o exemplo que tinham nos 

outros sábios. E que o temor dos frutos, que depois se obraram desde o 

Reinado do Senhor Rei D. João IV, até ao do Senhor Rei D. João V, (em que 

se passaram 110 anos que tantos se contam desde o ano de 1640 até ao de 

1750), fossem os que suprimiram a Resolução dos sucessores de nossos 

primeiros Lentes e daqueles, que depois desejavam solicitar remédio às ruínas, 

que nos Estudos advertiram, é indubitável. 
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     Não só, pelo que nos manifesta o conteúdo da referida atestação do Padre 

Mestre Frei António do Amor de Deus, mas também porque nós outros, que 

hoje existimos, presenciamos muito bem, que tanto, que neste Reino (por 

justíssimos mandatos da Régia Majestade Fidelíssima) faltaram os chamados 

Jesuítas (autores de todos aqueles abomináveis factos), logo nesta Província 

de Santo António se cuidou em melhorar os Estudos Literários. E para aumento 

deste se fizeram comprar multiplicados volumes dos autores mais graves de 

Teologia, cujos nomes, talvez (para que maior seja a desgraça dos estragos 

dos nossos estudos literários), que nem conhecidos seriam de alguns daqueles 

sujeitos, que entre nós pretendem com menos custo conseguir o título de 

Mestres. E se ordenou juntamente com a possível eficácia, que os Leitores 

fizessem conclusões públicas, contra a inveterada praxis, em que, desde a sua 

erecção, se achava esta Província, sem que para tão reprovável omissão (que 

bem pode ser um dos abonados testemunhos da desgraça dos nossos 

estudos) se assinasse mais causa do que o fanático pretexto de não estar em 

uso, e de não ser lícito recorrer à pecúnia dos benfeitores para a despesa das 

impressões. 

     E outrossim, para animar a esta empresa aos Leitores se ordenou que não 

pudessem gozar dos privilégios concedidos pelo estatuto da Província, sem 

que, por meio de conclusões públicas, tivessem dado manifesto testemunho de 

suas ciências. E, com efeito, logo um dos Leitores, que então havia, defendeu 

publicamente umas conclusões de Teologia Moral no Convento de Santo 

António da Convalescença e outro, que já tinha concluído o exercício das 

Leituras, se animou a defender outros de Teologia Dogmática, Histórica, 

Polémica e Escolástica, neste Convento de Santo António de Lisboa. 

     Não deixa de confirmar a sobredita resolução, e a liberdade com que, 

depois da ausência dos referidos Jesuítas, se cuidou no melhoramento de 

nossos estudos, o zeloso afecto, e ansioso empenho, com que o prelado maior 

que hoje nos governa tem solicitado a reforma dos estudos: já com as 

multiplicadas cadeiras que pretende instituir para nelas se ditarem as matérias 

mais importantes, e as ciências (tanto Filosóficas, como Teológicas) mais 

proveitosas, assim para instrução de seus religiosos súbditos, como para 

utilidade da República Cristã, e serviço de uma e outra Majestade, já com os 

novos Regulamentos que tem instituído para nas casas, que destina para os 

mesmos estudos, se seguirem aqueles métodos, regras e sistemas, que forem 

mais convenientes para o melhoramento dos ditos estudos, já com a 
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recomendação de fazer cada um dos Leitores publicar sua ciência por meio 

dos actos de conclusões (coisa em que logo cuidou tanto, que o elegeram para 

o ofício de Provincial); e para este efeito, e cumprimento de seus zelosos 

cuidados, fez eleger os sujeitos mais egrégios, que depois da ausência dos 

chamados Jesuítas, se tem adiantado nos seus particulares estudos, movidos 

unicamente da sua curiosidade, e da lembrança do primeiro impulso que houve 

para o melhoramento do nosso exercício literário; e tem, juntamente para o 

mesmo fim, solicitado, o haver os livros necessários, e que mais conduzem 

para o seu muito louvável intento, se praticar; e ultimamente, já com a instrução 

da língua grega, cujas lições frequenta (por agora) nesta Corte, por sua ordem, 

um só religioso mancebo (enquanto não são outros destinados para o mesmo) 

muito capaz de se fazer em poucos tempos bem perito na sua ciência. 

     E, suposto que a execução do principal desígnio deste sábio prelado se 

acha ao presente suspensa com a esperança que tem, de que do Real Trono 

de Sua Majestade Fidelíssima descera o universal, e mais acertado plano para 

os estudos literários de seus obedientíssimos vassalos, não cessa, contudo, de 

prevenir os meios, que julga são mais aptos para executar nesta matéria tudo o 

que pelo dito senhor for ordenado. 

     E não obstante, que por especial benefício do céu, e superior imposição do 

Altíssimo (de que reconhecemos para todas as suas régias determinações 

imediatamente assistido o nosso Fidelíssimo Monarca, a quem o mesmo Deus 

que o inspira, prospera) se acha já hoje toda esta Província, convalescendo da 

maligna opressão, que nos corações de todos fazia o temor dos chamados 

Jesuítas, aprovando sem o mínimo receio a sempre memorável resolução do 

nosso dito prelado, não podemos deixar de desculpar a frouxidão, com que os 

nossos antecessores cederam à bateria que esse temor lhe fez; porque, 

quando para justificar esta frouxidão e a não reputarmos (…) ou pueril, não 

foram bastantes os muitos assassinos, e mais horríveis castigos, que 

presenciaram os primeiros Mestres, que teve esta Província, nem a notícia, que 

deles, e dos mais factos, que geralmente se praticaram contra a maior, e 

melhor parte dos vassalos deste Reino (desde o Reinado do Senhor Rei D. 

Henrique até ao do Senhor D. Filipe II de Castela, de que nos dão verídica 

notícia a Dedução Cronológica e Analítica, e juntamente o Compêndio Histórico 

213. alcançaram os seus sucessores; aquando também para o referido não 
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fosse bastante a inocência, com que estes sucumbiram à diabólica sugestão do 

retiro das lições da Universidade, eram super abundantes, não só para o fazer 

afrouxar, ainda que muito velozes fossem, mas também para os aterrar de 

todo, e os constituir em uma mortal inacção, as memórias dos factos 

particularmente obrados contra suas, e também nossas, pessoas, já na costa 

do Brasil, já no Estado do Maranhão e Grão-Pará, e já neste Reino - pois não 

poderão negar porque as nossas memórias lho não podem consentir - que 

nesta mesma Corte de Lisboa, sendo a Província de Santo António, Custódia, 

em tudo sujeita à Província de Portugal 214, pelos anos de 1566, tempo em que 

regia a monarquia portuguesa o Senhor Cardeal Infante D. Henrique, fizeram 

depois do ofício de Provincial, e privar da graça, e honrosa presença do dito 

Príncipe com o injurioso degredo da Corte para o Monte de Viana, do 

Apostólico Varão Nosso Padre Frei Francisco Noé, só pelas suspeitas, de que 

este padre, com grande valimento, e honoríficas estimações que tinha 

merecido por suas virtudes, verdadeiras ciências, no agrado do mesmo 

Príncipe, poderia impedir a ilusão e bloqueio, em que o queriam meter, como 

depois com efeito o meteram os ditos Jesuítas, a fim de se fazerem senhores 

árbitros de sua régias vontade, sem algum receio de que o dito padre lhes não 

deixasse sair sem a sua maquiavélica pretensão. E na verdade, que depois da 

ausência do referido padre, se constituíram tão absolutos dominadores da régia 

vontade daquele Príncipe, que deixando-lhe tão somente as aparências de 

regente, usurparam para si as realidades de todo o governo da monarquia, 

como claramente se expressa na Dedução Cronológica e Analítica, Parte V, 

Divisão 4, n.º 91. 

     Também não poderão negar, que por uma suspeita, que a sua secreta e 

malévola cabala concebeu, de que os nossos padres ex-Provinciais Frei 

Manuel de Santa Catarina, e Frei Francisco de Lisboa 215, se opunham às 

ilusões que eles, chamados Jesuítas, introduziram no régio coração do 

piíssimo Rei D. João IV 216, e ao que, em prejuízo deste Reino, lhe seguiram; e 

que, da mesma sorte se tinham oposto às suas cavilosas intrigas, e factos 

praticados, com ruína da monarquia portuguesa no reinado do Senhor D. Filipe 
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IV de Castela, fizeram encarcerar um no Convento de Xabregas, e outro no de 

Santo António da Castanheira. 

     Pelo que respeita ao que nos fizeram na Capitania da Paraíba, não poderão 

negar os factos já referidos e autênticos com as nossas Memórias 217, e as do 

Cartório na Relação da Conquista do Brasil 218. Nem também poderão negar 

(por esta mesma razão), que toda a causa que os movia para a perseguição, 

que naquela capitania nos fizeram, era a sua apetecida liberdade de tirarem 

daquelas missões, não almas para Deus, como deviam, nem vassalos para si, 

e para a sua Sociedade, como em próprios termos se explicaram os mais 

nobres habitadores da mesma capitania. E ainda os seus índios, que das 

missões dos chamados Jesuítas fugiam para as dos padres de Santo António. 

     E lembrando-nos do temor, que os nossos antecessores, e ainda aos 

presentes, fizeram os factos contra nós, obrados pelos ditos Jesuítas no 

Estado do Maranhão e Grão-Pará, não puderam estes negar (atendendo às 

Memórias que conservamos), 1º. os factos já referidos; 2º. que recusando eles, 

no ano de 1614, ir da costa do Brasil ao Maranhão na primeira armada que foi 

lançar fora daquele Estado os Franceses (para cuja expedição os tinha 

convidado o governador, que então era Gaspar de Sousa, com a promessa de 

avultados interesses, que podiam tirar daquela conquista, como em nosso 

Cartório se refere 219 foram inopinadamente, sem mais ordem, do que a que 

lhes sugeriu a sua cobiça (e não duvido, que também a sua inveja) aparecer no 

Maranhão, depois de terem notícia do feliz sucesso, com que estavam 

expulsos, e com que os nossos religiosos enviados da Custódia do Brasil pelo 

dito Governador (na falta dos convidados Jesuítas) tinham domesticado a 

bárbara fereza dos gentios, e a tinham conciliado a um afectuoso tratamento 

com os portugueses, que foram na dita armada; 3º. Não puderam negar pela 

referida razão das nossas Memórias, que seu risco de vida, que prometia a 

primeira armada, que foi àquela conquista, os fez desprezar por então os 

interesses temporais com que o dito Governador Gaspar de Sousa 220 os  

convidou para a dita empresa, também o amor com que lhes ficaram, os não 

deixou esquecer deles para que deixassem de os solicitar na primeira ocasião 

que julgaram oportuna depois de passado o maior perigo, e facilitado o 
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ingresso na Conquista. Deste amor, que nos ditos interesses lhes ficou, deram 

logo, naquele inopinado aparecimento, um fiel testemunho, porque o maior 

cuidado, em que nessa ocasião, se empregaram foi a de buscar sítio mais 

acomodado para a sua convivência temporal, do que para a conversão dos 

infiéis. 

     E ainda que sem maior estrondo (talvez por não estar ainda aquela 

Conquista isenta do maior trabalho que costumam experimentar os primeiros 

descobridores, ou por não terem, eles, Jesuítas, expressa ordem para existir 

naquele Estado com o emprego das missões) se conservaram por alguns 

tempos. 

     Contudo, como eles nunca fizeram acção, que não fosse de muito longe 

ordenada ao fim de suas conveniências temporais, veio depois de quarenta 

anos a mostrar a experiência, que aquele inopinado aparecimento era dirigido a 

confundir a primazia, que na dita Conquista tinham os nossos religiosos Frei 

Cosme de São Damião e Frei Manuel da Piedade, e a usurpar a glória que 

estes tinham de únicos, e primeiros descobridores de toda aquela conquista, 

para que com esta usurpada glória, que deixaram em confusão, padecem em 

melhor tempo a cumular motivos à expulsão que nos desejavam, ou a escolha 

que haviam de fazer das mais bem situadas missões. 

     A prova da referida verdade não a puderam escurecer, por se achar bem 

manifesta na Carta de 19 de Março de 1693 221, expedida pelo Senhor Rei D. 

Pedro II ao Governador do Estado, pois nele faz saber o dito Senhor que os 

padres da Companhia lhe alegaram na súplica da Repartição das Missões, o 

serem eles os primeiros que entraram naquele Estado. E é juntamente 

manifesto em uma contenda judicial, que com elas tiveram no Grão-Pará os 

nossos missionários sobre esta primazia no mesmo de 1693, ou pouco depois, 

cujos documentos, e certidões justificativas do contrário, que os chamados 

Jesuítas sem verdade afectavam, temos em seu próprio original no Arquivo 

desta Província; 4º Não poderão negar a diligência, que desde o ano de 1616 

até ao de 1620 fizeram, tanto na Corte de Madrid, como nesta de Lisboa para 

excluírem das missões daquele Estado, e se introduzirem eles, a todo o custo, 

nesta empresa. 

      Nem poderão negar, que essas diligências foram em demasia tão 

excessivas, que obrigaram o Senhor Rei D. Filipe III de Castela a romper na 
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honorífica expressão, de que, pelo boa informação que tinha dos padres de 

Santo António de Portugal, existentes na conquista do Brasil, não queria outros 

para a do Maranhão e Grão-Pará no Rio das Amazonas 222 .  

     Ultimamente vem desculpar a frouxidão com que os mesmos Religiosos 

cederam em todo o tempo aos combates que aqueles capitais inimigos da 

República Literária nos fizeram, aqueles trabalhos e perseguições, que 

notoriamente moveram contra o nosso Padre Mestre Frei Francisco da Rosa, 

tanto na cidade de Belém do Grão-Pará, como nesta de Lisboa. A qual 

perseguição e trabalhos foram tão eficazes para a mortificação do dito padre, 

que depois de o fazerem padecer naquele Estado, o que abaixo se refere, o 

fizeram de todo exterminar dali para este Reino com repetidas ordens do 

Conselho do Ultramar. E não satisfeitos ainda com esta notável demonstração 

do grande furor com que olhavam para o dito padre, o fizeram degradar desta 

Corte de Lisboa para um dos conventos mais remotos. E o que, sobredito isto, 

é mais para sentir (e pode acreditar a depravada intenção, com que os ditos 

Jesuítas pretenderam sempre extinguir a nossa literatura e escurecer a do dito 

padre), foi, que fizeram eles (notoriamente), com que o prelado maior da 

Província lhe proibisse a lição dos livros a que, de contínuo, por génio 

estudioso, se aplicava, e que, juntamente, em contemplação do motivo que se 

lhe propôs para a dita privação, inibisse a todos os mestres da Província, o 

responder por escrito ou palavra, a qualquer consulta que se lhes fizesse, sem 

para isso ter licença sua. 

     A causa de toda esta perseguição (e de todos os trabalhos, que o dito 

Padre, e Apostólico Religioso, padeceu, até que melhor informado El Rei 

Nosso Senhor, que Deus prospere, se serviu de aliviar do penoso degredo por 

um aviso de sua Real Secretaria, e fazer nomear Provincial desta Província no 

ano de 1758, por um Motu Próprio, expedido com Autoridade Apostólica, que 

para isso tinha o Reverendíssimo Padre Geral Frei Pedro João de Molina à sua 

Real instância), não o desejariam hoje ouvir os ditos Jesuítas; porque a não 

poderiam colorir, nem também escurecer, por se achar ainda vivamente 

lembrada nas memórias dos habitadores do Grão-Pará, e nas da maior parte 

dos religiosos desta Província, maxime dos que o presenciaram naquele 

Estado, entre os quais tomou por sua conta escrevê-la o Padre Frei João da 
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Salvação, para que, no Arquivo da Província se conservasse eternamente a 

sua notícia, a qual concebida nos próprios termos é a seguinte 223:  

 

Notícia da perseguição que os Padres da Companhia Moveram ao Padre 

Mestre Frei Francisco da Rosa, Ex. Leitor e Ex. Comissário Provincial no 

Estado do Grão-Pará 

     No ano de 1739 o Provedor-mor da Fazenda Real intentou obrigar aos 

padres da Companhia da cidade do Pará a pagarem dízimos, não só das 

fazendas de cacau e salsa que extraíam, não só do colégio, mas ainda das 

povoações em que residiam seus denominados missionários: os padres se lhe 

opuseram. E, valendo-se o dito Provedor-mor das letras do Padre Mestre Frei 

Francisco da Rosa, este com aprovação do Capitão-geral que então era, João 

de Abreu Castelo Branco, lavrou vários papéis pela parte da Fazenda Real, em 

que mostrava o direito que lhe assistia para a efectiva cobrança de tais 

dízimos, põe lhe serem doados – causa mortis – algumas daquelas fazendas, 

de que procederam os tais dízimos, e por serem as outras compradas. E 

levando-os vencidos, tomaram os padres da Companhia, a expediente de 

procurarem ordem, a qual alcançaram do Conselho Ultramarino contra o padre 

Mestre Rosa. 

     No ano de 1741, se expediu pelo dito Conselho essa ordem ao General 

[Governador Geral] do Estado para fazer embarcar ao dito Padre Mestre Rosa, 

e outra semelhante ao Comissário Provincial, que então era, o Senhor Frei 

Lourenço de Jesus. Conferiram o General e o Comissário estas ordens, e 

concordaram em o fazer embarcar para uma das povoações adjacentes à 

cidade. Assim se executou, e com aprovação do mesmo Capitão-geral, 

passado algum tempo, foi outra vez restituído à cidade onde continuou a formar 

e instruir novos requerimentos pela Fazenda Real sobre a matéria de diligência 

dos dízimos. 

     Na frota que naquele ano se recolheu a este porto de Lisboa, se queixaram 

os padres da Companhia ao Conselho, de o General não ter dado execução 

inteira à sua ordem. 

     No ano de 1742, mandou-se segunda ordem ao General, em que se lhe 

dizia não tinha entendido, como devia, a ordem, que na frota anterior se lhe 

tinha dirigido, e que devia o Padre Mestre Rosa sair daquela capitania. 
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     O Capitão-geral, de acordo com o Comissário Provincial, julgou que 

bastava, para se dar cumprimento à ordem do Conselho, sair da Capitania-mor 

do Pará (hoje extinta) para a Capitania-mor da Ilha Grande, denominada do 

Marajó, pois era distinta, e de donatário. Assim o executou, donde, segundo 

minha lembrança, se recolheu passados tempos à cidade, a continuar nos 

mesmos papéis. 

     Chegou, enfim, no ano de 1743 a frota àquele porto, e nela, a requerimento 

dos padres da Companhia, se repetiu a ordem para sair do Estado. Na mesma 

monção chegou também novo Comissário Provincial, o Irmão Frei João da 

Trindade, a quem os padres buscaram, empenharam e intimidaram para fazer 

embarcar nos navios daquela frota ao padre Mestre Frei Francisco da Rosa. 

     Assim o fez, sem que fosse possível fazê-lo assentir às ideias do Capitão-

geral, que ainda tentava conservá-lo no Estado, e dar conta imediatamente a 

El-Rei, que Santa Glória haja, da necessidade que havia no mesmo Estado da 

literatura do dito Padre Mestre Rosa. 

     Embarcou-se na mesma frota para este Reino, onde ainda o perseguiram, 

alcançando o Padre José Moreira, de Sua Majestade, que Deus guarde, no ano 

de 1750, uma ordem expedida pela Secretaria de Estado do Negócios do 

Reino para ir desterrado vinte e tantas léguas fora da Corte, o que prontamente 

executou. 

     A matéria que estes papéis continham, não era outra mais do que fazer 

certa a obrigação que havia para os padres pagarem os dízimos à Fazenda 

Real, e o direito que a esta assistia de os mandar executivamente cobrar pelo 

contratador que os rematara. 

     Esta foi toda a causa da grande perseguição que os padres da Companhia 

fizeram ao dito Padre Rosa. E não havia outra alguma, de que pudessem dar 

conta contra ele, só se fosse filha de sua malevolência. 

     Outros mais desgostos padeceu o Padre Mestre Rosa depois de estar no 

seu degredo, também, persuadidos ao Provincial pelo Padre José Moreira. 

     Porém, como esses foram notórios na Província, e nas patentes do mesmo 

Provincial, são bem sabidos, deixo de os referir. E por ser verdade me assinei, 

(a)   Frei João da Salvação. 

     Esta foi a poderora causa, não só da fatal perseguição, e sumo desgosto, 

que padeceu o Padre Mestre Frei Francisco da Rosa, mas também, causa do 

último, e mais do que todos lamentável, e funesto estrago dos estudos desta 

Província (cuja horribilidade deixo de ponderar, porque a considero bem 
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entendida de quem nela reflectir), e juntamente causa de se avivarem em 

nossos corações novos temores, que suprimiam qualquer resolução dos 

nossos Leitores: tudo, porém, não só causado pelos denominados Jesuítas, 

mas também solicitado, e induzido pelo seu grande corifeu, o muito célebre e 

bem conhecido Padre José Moreira, que por se achar revestido do carácter de 

Confessor da Régia e Fidelíssima Majestade que Deus conserve e prospere, 

não só pretendia conseguir quanto o seu empestado espírito empreendia, mas 

também, com a autoridade régia, de que abusava para o que não devera, pode 

fazer tal ilusão, e constituir uma tão honrosa consternação ao Padre Provincial, 

que era da Província de Santo António,  que depois de lhe fazer cumprir o real 

aviso do  degredo do Padre Frei Francisco da Rosa, o obrigou a esquecer-se 

das obrigações de bom pastor, e a fazer o que não devia, como foi chegar a 

privar o dito Padre Mestre da lição dos livros (que eram os seus únicos 

companheiros, em cuja aplicação  buscara o refrigério dos seus desgostos) e a 

mandar que nenhum dos Mestres da Província dissesse que o entendia sobre 

as matérias que se lhe consultavam. 

     Com  isto, e com o mais, que fica referido, o temos dado bastante prova, 

não somente dos estragos, que aos estudos literários desta Província fizeram 

os denominados Jesuítas, mas também do temor que para isso infundiram em 

nossos corações. E das intrigas de que se valeram para nos deixarem 

destituídos de toda a ciência para lhe solicitarmos remédio. 

     E como Deus Senhor Nosso, que nunca desampara os seus servos, nem se 

esquece dos serviços que se lhes podem fazer, nos chegou como Israelitas à 

terra da promissão, e como antigos padres aos tempos da lei da graça, 

esperamos ver recuperadas em nossos sucessores aquelas perfeitas e 

verdadeiras ciências, de que foram dotados os nossos primitivos, porque as 

disposições bem acertadas do nosso prelado, e esperanças que nos promete a 

real protecção, e melhor arbítrio deSua Majestade Fidelíssima, nos asseguram 

o cumprimento de nossos desejos e a praxis de melhores estudos, por que 

ansiosamente suspiramos. Assim o permita o Altíssimo.  

 

 

DOCUMENTO Nº 303 

1772, Fevereiro, S.l. (Lisboa) – Manuscrito anónimo intitulado Notícia dos 

Religiosos da Província de Santo António de Portugal que, movidos do 

estudioso afecto que tinham as ciências, mostraram ainda com a 
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imperfeita que na mesma Província receberam, que seriam perfeitamente 

sábios, se não achassem os funestos que em seus estudos literários 

lamentaram no fim do ano próximo passado de 1771, oferecida aos mais 

zelosos amadores da Pátria e da verdadeira literatura, em Fevereiro do 

ano de 1772, sendo Ministro Provincial o Ilustríssimo Reverendo Padre 

Frei Luís da Anunciação. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 2. 

 

(Verso: Algumas noticias interessantes. Cum Ex Digito Gigans Ex minimo maximum). 

     Sumário: Notícia dos Religiosos da Província de Santo António de 

Portugal que, movidos do estudioso afecto que tinham as ciências, 

mostraram ainda com a imperfeita que na mesma Província receberam, que 

seriam perfeitamente sábios, se não achassem os funestos que em seus 

estudos literários lamentaram no fim do ano próximo passado de 1771, 

oferecida aos mais zelosos amadores da Pátria e da verdadeira literatura, 

em Fevereiro do ano de 1772, sendo Ministro Provincial o Ilustríssimo 

Reverendo Padre Frei Luís da Anunciação. 

Notícia dos religiosos mais eminentes em ciência e literatura que tem havido na 

Província de Santo António do Reino de Portugal. 

     Suposto que os denominados Jesuítas, valendo-se das cavilosas intrigas 

que foram já referidas em a notícia, que demos no fim do ano passado dos 

funestos estragos, que em vários estudos literários demonstra a Província de 

Santo António de Portugal, puderam fazer que os alunos da dita Província não 

chegassem a ser tão consumados muitos sábios, como tinham sido dos 

primitivos, me poderão igualmente impedir-lhes os estudiosos progressos de 

uma perfeitíssima ciência, bem que aliás de não avultada glória à Nação e 

maior crédito à congressista erudição  destes engenhos em serviço de Sua 

Majestade divina e humana, contudo, como aquela estrada franca com que os 

mesmos chamados jesuítas inumaram e dolorosamente cortaram régio e 

animado prado das Ciências, qual é a Universidade de Coimbra, as melhores 

flores que com altivez fala de suas ciências, e que ornavam a sua grandeza e 

com suave fragrância de suas doutrinascongregavam muitos agrados, e 

conciliavam em vez de obsequiar com invejas da da famosa Atenas, as 

religiosas venerações que nunca esta nos podia merecer, não chegou a cortar 

aquela singularidade dos engenhos de que foram dotados muitos dos religiosos 

desta Província (talvez porque ficavam fora da esfera a que podia chegar 
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aquela ervada fauce ou a esperada malevolência de suas matérias, que não 

satisfeitas de todo o sangue que animava o corpo da República Literária, só  

nos cruentos sacrifícios das vidas que consumiram, imaginavam conseguir toda 

a ruína que pretendiam, ou também porque o ocultar com engenhos com as 

sombras de um grosseiro burel e de uma profunda humildade se não deixaram 

presumir da sua intrigante vigilância).  

     Ainda depois dos estragos que todos reconhecemos na Literatura de 

Portugal, e na desta Provínicia de Santo António, ficaram livres os engenhos de 

missas dos nossos religiosos, e ficaram ilesas da tirania daqueles golpes, com 

que vão amortecidas as flores da Literatura Lusitana, e suposto que não 

puderam transgredir os métodos, regulamentos que acharam introduzidos com 

notório terror no corpo da Universidade, porque a experiência e a memóoria 

daqueles cruentos sacrifícios de que tinham sido vítimas os melhores prelados 

os retardavam, contudo valendo-se da pequena lux da ciência quje recebiam, e 

do judioso afecto que conservavam as mais perfeitas e mais precisas, puderam 

dar mestres de que a não se acharem distituídos daqueles meios, de que foram 

bem assistidos seus primitivos, chegariam comlo estes ao cume dos sábios 

consumados com não menor glória da Nação e não menos avultado crédito da 

Província e de seus peregrinos nomes. 

     As memórias que conservamos do grande zelo com que estes religiosos 

trabalharam tanto em serviço de uma e outra Majestade como da República 

cristã, já com os seus escritos e com os seus empregos em que por ordensa 

superiores se ocuparam, nos obrigam a formar este conceito e para que deles 

vejamos de abonado testemunho extraído de nossos arquivos e cartórios, e 

ainda das notícias que outros escritores nos referem, oferecemos as seguintes 

relações. 

Relação dos Escriptores que tem havido nesta Província. 

     Não devemos aqui tirar o primeiro lugar aos nossos Primitivos, que foram o 

Excelentíssimo D. Marcos de Lisboa, o Padre Jorge de São Tiago, o Padre Frei 

Martinho da Ínsua, o Padre Frei Pedro dos Santos, Porque estes foram na 

Província os primeiros, não se lhes deve tirar nesta Relação a primazia que nos 

merecem. E porque da sua distinta literatura e suas prendas e escritos fizemos 

especial menção em a notícia que demos dos estragos de nossos estudos 

literários, resta-nos somente fazê-la dos que depois de erecta a Província 

foram nela recebidos, os quais são os seguintes:  
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     Frei Gaspar Pato, aliás Frei Gaspar de Santo António, escreveu as 

seguintes obras: Medulla quaestiunculis omnium Sacrae Scripturae locorum qui 

in conciomibus possunt afferri edducta ex aureis rationibus Sanctorum Patrum 

& Doctorum, e Expositiones in Evangelia. Um e outro, manuscritos in folio, se 

acham na Livraria deste Convento de Santo António de Lisboa com todas as 

licenças necessárias para a sua impressão, que por falta de meios se não tem 

conseguido, e das ditas obras faz menção o Autor de Biblioteca Luzitana tomo 

2º pág. 365 (335 na edição de 1931). 

     Frei Jerónimo de Jesus compôs aquele grande volume de fólio a que deu o 

seguinte título: Series divinarum scripturarum artificium mirabile divinorum 

vatum subtiliter aperiens, ut facilius pateat adytus divinae sapientiae 

amatoribus, siquidem in ipsis Sacris Bibliis vere latitat juxta divisionem 

utriusque testamenti Ven. magistri Nicolai Lyrani, O, M., ad pauperum utilitatem, 

unde merito ab eo Bibliorum sacrorum vel Schema lyranus pauperum 

nuncupatur. Compõs um outro in-folio, cujo título é Series Divinarum 

Scripturarum & Scholastica Teologia cum duplici opusculo Sacrosanctae 

Eucharistiae. Escreveu terceiro, o que tem o seguinte título:  Elenchus 

praedicativus in quo convenient simul in unum Dives et Pauper. Dives in 

quaestionibus speculativis Angelicus Doctor Ecclesiae D Thomas ; et Pauper 

Miniorita Vener. P. Fr. Nicolaus Lyranus in litteraria expositione Epistolarum & 

Evangeliorum, etc, as quais obras se acham manuscritas na Livraria deste 

Convento com as licenças da Ordem do dito Padre, e em seus escritos fez 

menção o Autor da Biblioteca Luzitana tomo 2º pag. 501 (459, ed. 1931). 

      Frei António da Natividade, 21º Provincial, compôs um volume de fólio que 

consta de 450 folhas, a que deu o título seguinte: Commentarium in Evangelia 

Festorum, quae solent praedicari sex mansibus anni, cum annotationibus ad 

mores per Tractatus digestorum prima pars, que se acha na Livraria deste 

Convento com as licenças da Ordem para o prelo, e dele faz menção a 

Biblioteca Luzitana tomo 1º. pag. 332 (331. ed.1931). 

     Frei António de Braga compôs dois volumes de fólios e deu ao primeiro o 

seguinte título: Flores de Santo António colhidas dos dois Sermões ordenadas 

sobre as palavras do Evangelho vos estis sal terra até às cláusulas conculcetur 

ab hominibus, parte 1ª, e ao segundo deu  o seguinte título Flores de Santo 

António de Lisboa colhidas de seus sermões e ordenadas em discursos 

predicáveis e acomodados à matéria dos votos que na Religião se prometem 

de Pobreza, Castidade, e Obediência, 2ª parte, cujas obras manuscritas se 
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acham na Livraria deste Convento. Delas, e de seu Autor faz menção a  

Biblioteca Luzitana tom. 1º, pag. 222 (218, ed, 1931). 

 

DOCUMENTO Nº 304 

1773, Setembro, 9, Lisboa – Carta de D. José ao Ministro Provincial dos 

Religiosos Menores Reformados da Província de Santo António de 

Portugal sobre a extinção da Companhia de Jesus. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

 

     [verso: Por El Rei Ao Ministro Provincial dos Religiosos Menores 

Reformados da Província de Santo António de Portugal] 

     Ministro Provincial dos Religiosos Menores Reformados da Província de 

Santo António de Portugal. 

     Eu, El-Rei, vos envio muito saudar. O nosso muito Santo Padre Clemente 

XIV, ora Presidente na Universal Igreja de Deus pela sua Bula expedida em 

forma de Breve, que principia Dominionas Redemptor Noster Jesus Christus, 

dada em Santa Maria Maior debaixo do Anel do Pescador no dia vinte e um de 

Julho deste ano quinto do seu feliz Pontificado, suprimiu e extinguiu 

inteiramente a Companhia chamada de Jesus, abolindo todos e cada um dos 

seus ministérios, ofício, casas, escolas, colégios, hospícios, residências, com 

todos os seus estatutos, constituições, decretos, usos, costumes, privilégios 

gerais e especiais, absolvendo dos votos todos osindivíduos da mesma 

Companhia, e transferindo nos respectivos ordinários a jurisdição que sobre 

eles teve até agora o seu abolido Geral, por ficarem reduzidos ao estado 

clerical os que tiverem ordens sacras, comlo tudo mais amplamente consta do 

sobredito Breve Apostólico, que com esta será, e porque para a execução dele 

tenho acordado o meu real beneplácito e vrégio auxílio, recomendados por Sua 

Santidade, como vos fará presente a lei que sobre este importante negócio 

mandei publicar na minha Chancelaria, me pareceu participar-vos o referido, 

não só para que antes de tudo façais render a Deus Nosso Senhor as mais 

solenes graças pela especial providência e iluminação com que visivelmente 

inspirando e guiando todas as disposições do mesmo Santo Padre, desde o 

primeiro dia em que tão dignamente subiu à cadeira de São Pedro até o dia 

vinte e um de Julho deste corrente ano, o destinou para empreender com 

iluminada compreensão prosseguir com singular prudência e consumar com 

apostólica constância uma obra de que dependia todo o sossego e paz da 
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Igreja Universal, e a tranquilidade pública de todas as Monarquias, Soberanias, 

e povos das quatro partes do Mundo descoberto, e não só para que no que vos 

pertencer hajais de executar e fazer as sábias, providentes e paternais 

disposições do referido Breve, mas também para que lendo-se esta carta e 

bula em Definitório, e registando-se nos livros a que tocar, façais guardar em 

cofre de três diferentes chaves os exemplares de uma e outra, e remeter 

cópias deles a todos os Conventos de vossa jurisdição para perpétua memória 

de todos os séculos futuros. Escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 

no ved de Setembro de mil setecentos e setenta e três. 

 (a) Rei. 

[N: Para o Ministro Provincial dos Religiosos Menores Reformados da Província 

de Santo António de Portugal] 

 

 

DOCUMENTO Nº 305 

1773, Setembro, 25, Convento da Castanheira – Patente de Frei Maurício 

de Santo Agostinho, Provincial da Província de Santo António de Portugal 

sobre a extinção da Companhia de Jesus. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 10. 

 

     Enviada para conhecimento aos superiores das casas de: 

Merceana: Frei Luís de São Bernardo, Guardião; 

Carnota: Frei Manuel da Virgem Maria, Guardião; 

Castanheira: Frei José de Avé Maria, Presidente; 

Sobral: Frei Vicente de Sant´Ana, Presidente; 

Casanova: Frei João de S. Boaventura, Guardião; 

Lisboa: Frei Francisco da Encarnação, Presidente; 

Convalescença: Frei Joaquim da Encarnação, Presidente; 

Pinheiro: Frei Manuel da Soledad, Guardião; 

Tancos: Frei António dos Serafins,  Guardião; 

Sertã: Frei António da Anunciação, Guardião; 

Cernache: Frei João de Santo Alberto, Guardião; 

Penela: Frei António de Jesus Maria José, Guardião; 

Pombal: Frei José da Esperança, Guardião; 

Coimbra (Colégio): Frei João do Apocalipse, Guardião 

Cantanhede: Frei Jacinto da Trindade, Guardião. 
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Anexo: Carta de D. José de 9 de Setembro de 1773, 

     Breve do Papa Clemente XIV (“Sanctissimi Domini Nostri Clementis Papae 

XIV Litterae in forma brevis, quibus Societas Jesu Nuncupata extinguitur, et 

Supprimitur in Universo Orbe: Breve do Santíssimo Padre Clemente XIV pelo 

qual a “Sociedade chamada de Jesus se extingue, e suprime em todo o orbe”, 

Lisboa, na Régia Officina Typografica, Ano de 1773) 

 “(…) como fiéis vassalos seus o ajudássemos a render a Deus as devidas 

graças pelo particular benefício com que se dignou ilustrar ao seu vigário na 

terra para conhecer a pouca ou nenhuma utilidade que resultaria à Igreja 

Universal de uma religião que sendo em outro tempo favorecida dos príncipes 

mais pios e mais católicos, veio com os seus excessos a fazer-se dos mesmos 

príncipes totalmente aborrecida e abandonada, de maneira que para o sossego 

e tranquilidade de seus reinos se viam na precisa circunstância de solicitarem a 

sua justíssima e total extinção. 

     E devendo nós cooperar com tão pios e religiosos desejos de nosso 

soberano, cujos rogos devem ser para nós rigorosos preceitos, mandamos que 

em todos os conventos de nossa jurisdição se cante à chegada desta nossa 

patente com a possível solenidade o Te Deum Laudamus com as orações 

próprias de uma acção de graças (…). 

     Outro sim mandamos que esta nossa patente com o decreto e carta de Sua 

Majestade e breve de Sua Santidade sejam lidos em plena comunidade 

arquivados nos livros das patentes para que a todos conste dos justos, 

urgentes e relevantes motivos que ele teve para a dita extinção. E depois de 

tudo lido e traslado será remetido de um convento a outro pela ordem à 

margem assinada no termo de quatro dias, e do último nos será remetida com 

o testemunho dos prelados para que nos conste assim se cumpriu. 

     Dada neste nosso Convento de Santo António da Castanheira aos 25 de 

Setembro de 1773 sob nosso sinal maior de nosso ofício, e referendada pelo 

nosso secretário. 

(aa) Frei Martinho de Santo Agostinho,Ministro Provincial 

Frei João de Santa Rosa,Secretário da Província 

[assinado por todos os superiores dos conventos mencionados entre 11 de Outubro 

1773 e 8 de Janeiro 1774] 

DOCUMENTO Nº 306 
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1773, S.d., Belém do Pará – Certidão de Prédica de Frei Brás de Santo 

Amaro, Guardião do Convento de Santo António do Pará,  a Frei António 

do Nascimento, pregador nesse Convento. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 2, doc. s/n 

  

 Certifico eu abaixo assinado que o Irmão Pregador Frei António do 

Nascimento, em todo o tempo que foi guardião neste Convento de Santo 

António do Pará, cumpriu com as obrigações do seu ministério de pregador 

com aceitação dos povos, crédito da província e do Estado, exercitando 

sempre os actos da comunidade, saindo do coro para o púlpito, e deste para o 

coro para suplemento pela necessidade que havia para completar a solenidade 

em que era orador, o que se necessário for, juro in verbo sacerdotis. 

 Convento de Santo António do Pará de 1773 

(a) Frei Francisco de Santa Rosa 

Ex. Comissário Provincial 

 

 

DOCUMENTO Nº 307 

1775, Julho, 22, Lisboa – Confirmação do Alvará de D. Pedro II de 3 de 

Julho de 1694 sobre isenções de pagamentos dos padres da Província de 

Santo António dos Capuchos. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

  

     Em observância da Lei de seis de Maio do ano próximo próximo passado foi 

entregue nesta Secretaria da Mesa das Confirmações Gerais por parte do 

Procurador Geral da Província de Santo António de Portugal para lhe ser 

confirmado. 

     Um Alvará por que o Senhor Rei Dom Pedro II ordenou que os Religiosos 

da Província de Santo António dos Capuchos destes Reinos de Portugal e 

Algarves não paguem usual do que gastarem em seus Conventos por serem 

mendicantes padres. Feito a três de Julho de mil e seiscentos e noventa e 

quatro. 

     O qual Alvará fica guardado no maço trinta e sete a número trinta e nove. 

Torre do Tombo, dezassete de Fevereiro de mil e setecentos e setenta. De 

feitio deste cento e vinte reis e de emolumentos para a Junta nada, por irem já 

carregados em outro conhecimento. 
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(a) Luís Rebelo Quintela. 

     E eu, Francisco Xavier Vieira Henriques o fiz por Sua Majestade 

Fidelíssima, que Deus guarde, esta cópia, que escrevi e assinei e me reporto à 

própria que se me apresentou, que entreguei. Lisboa, vinte e dois de Junho de 

mil setecentos setenta e cinco. 

     Em testemunho de verdade 

 

(a) O Tabelião Francisco Xavier Vieira Henriques 

  

 

DOCUMENTO Nº 308 

1778, Março, 18, Pará – Certidão de Prédica emitida no Convento de Santo 

António do Pará.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 2, doc. s/n 

  

     Certifico eu abaixo assinado que o Irmão Frei António do Nascimento, 

pregador no Convento do Pará no segundo triénio do meu governo, em que 

principiou a ter pregador, pregou com aceitação os sermões que lhe foram 

encomendados e muitos mais pregaria se lhe fossem encomendados. E por ser 

assim verdade passei esta que se necessário afirmo in verbo sacerdotis, aos 

18 de Março de 1778 

(a) Frei Bernardo de Santa Clara 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 309 

1778, Março, 23, Pará – Outra Certidão de Prédica emitida no Convento de 

Santo António de Belém do Pará.  

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 2, doc. s/n. 

  

     Frei Joaquim da Natividade guardião deste Convento de Santo António de 

Penela certifico que sendo Guardião do Convento de Santo António do Pará, 

tive por meu súbdito ao irmão pregador Frei António do Nascimento, agora 

Guardião actual do dito Convento do Pará, o qual todo o tempo que esteve 

meu súbdito pregou todos os sermões que encomendei com grande satisfação 

do povo, e por ele rogado.  
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     E, por me ter agora pedido esta lha faço, e sendo necessário a juro in verbo 

sacerdotis. 

 Convento de Santo António de Penela, 23 de Março de 1778 

(a) Frei Joaquim da Natividade - Guardião 

 

 

DOCUMENTO Nº 310 

 [c.1778] – Despacho da Mesa Definitória pela qual se manda passar carta 

de privilégio [jubilação] ao Irmão Pregador Frei António do Nascimento, 

guardião do Convento de Santo António do Pará, ano de [c. 1778] 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 2, doc s/n 

 

Ilustríssimo. Irmão  Ministro e mais Padres da Mesa 

     Diz Frei António do Nascimento, Pregador e filho desta Província, que ele se 

acha com vinte e sete anos completos de hábito, e mais de treze de púlpito, em 

que satisfez às obrigações do seu sagrado ministério, como consta das 

certidões juntas 224, enchendo as condições que o Estatuto prescreve, para 

poder lograr os privilégios estabelecidos para os pregadores, que tem vinte e 

cinco anos de hábito e doze de púlpito. 

     É porque o suplicante no capítulo próximo passado podia já requerer os 

seus privilégios e o não fez por estar legitimamente embaraçado no serviço de 

Deus, de El Rei e da Província paroquiando uma aldeia distante da cidade do 

Grão-Pará muitos centos de léguas, pretende agora, que sejam Vossas 

Caridades servidas mandar-lhe passar a sua carta de privilégios sem prejuízo 

da sua antiguidade e precedência, que verdadeiramente lhe compete pelo 

complemento dos doze anos de exercício do púlpito. 

     Para Vossas Caridades se dignem conceder-lhe a graça que requer. 

E Roga Mercê 

 

Despacho: Como pede Frei Inocêncio de Sant´Ana, Definidor e Secretário da Mesa. 

 

 

 

 

                                            
224

 Certidões de prédica passadas por vários superiores das casas onde foi pregador, cf. 

Estatutos. 
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DOCUMENTO Nº 311 

1780, Abril, 28, Lisboa – Traslado de um Alvará do Infante D. Francisco, 

datado de 14 de Dezembro de 1711, sobre a repartição das esmolas entre 

os frades da Província de Santo António e os da Província da Conceição 

da Beira e Minho, e sobre a celebração do Capítulo Provincial destas duas 

províncias franciscanas. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

 

     Eu o Infante Dom Francisco etc faço saber aos que este Alvará virem que 

havendo respeito ao que me representou o Padre Provincial dos Capuchos da 

Conceição da Beira e Minho sobre divisão da esmola de sessenta mil rs que de 

três em três anos lhe mandava dar a toda a Província de Santo António por 

particular devoção, agradecer-lhe a boa vontade com que me ofereceram o 

Padroado Geral de toda a sua Província, e isto para a celebração do seu 

Capítulo, a qual Província se dividiu no despacho da divisão entraram esmolas, 

hei por bem e me praz fazer mercê ao dito Provincial dos Capuchos da 

Clonceição da Beira e Minho aprovando a dita divisão, repartindo-se a dita 

ordinária e esmola de sessenta mil rs  por ambas as Províncias, dando-se a 

cada uma trinta mil rs de três em três anos pagos no Tesouro da minha Casa 

da Consignação do meu assentamento de Duqueque o mesmo que tinha toda 

a dita Província quando estava unida. Pelo que mando aos desembargadores 

da Junta da Casa e Estado do Infantado e a todas as mais pessoas a quem 

este for mostrado, e o conhecimento deste pertencer, façam assentar ao dito 

Padre Provincial dos Capuchos da Conceição da Beira e Minho trinta mil rs dec 

esmola que é metade da sobredita esmola no Livro do Assentamento delas, e 

despachar de três em três anos por este mesmo Alvará na ocasião da 

celebração do seu Capítulo com certidão dele se haver feito para haver deles 

pagamento será na ocasião também da celebração do primeiro Capítulo 

Provincial e se continuará nesta mesma forma, e este se cumprirá tão 

inteiramente como nele se contém, pondo-se primeiro verba no assentamento 

e registo do Alvará de primeira esmola de sessenta mil rs, que se divide, e 

passado pela chancelaria da mesma Casa e Estado e registado no Livro das 

Mercês donde mais toca. Leonardo João, digo, Jordão Baptista a fez em Lisboa 

aos catorze de Dezembro de mil setecentos e onze. João de Sousa Mexia o fez 

escrever.      
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(a) Infante 

     Alvará porque Vossa Alteza há por bem fazer mercê ao Provincial dos 

Capuchos da Conceição da Beira e Minho da divisão da esmola de sessenta 

mil rs, para se lhe dar trinta mil rs de três em três anos, na celebração de 

Capítulo, como acima se declara (para Vossa Alteza ver). 

     Por resolução de Sua Alteza de vinte e quatro de Novembro de mil 

setecentos e onze em consulta da Junta de vinte e seis de Outubro do dito ano 

José Galvão de Lacerda. Registado no Livro dos Alvarás e Cartas do ano de 

mil e seiscentos e noventa e três a folhas trezentas e noventa e seis. Lisboa 

treze de Fevereiro de mil e setecentos e doze anos. José Galvão de Lacerda. 

Não pagou direito no Tesouro da Chancelaria por ser esmola. Lisboa, 

dezassete de Fevereiro de mil setecentos e treze. 

(a) Manuel Palhais Leitão. 

     Registado no Livro da Chancelaria de mil setecentos e dez folhas cento e 

cinquenta e sete, e assento no Livro das Mercês de mil setecentos e treze. 

Manuel Palhais Leitão, e eu Francisco Xavier Vieira Henriques, tabelião por 

Sua Majestade que Deus guarde, esta cópia subscrevi e assinei e me reporto 

em tudo ao que se me apresentou. Lisboa, vinte e oito de Abril de mil 

setecentos e oitenta anos. 

            (aa) Em testemunho de verdade 

           O Tabelião Francisco Xavier Vieira Henriques     

 

 

DOCUMENTO Nº 312 

1782, Janeiro, 12, Lisboa – Certidão de Consulta de 3 de Setembro de 

1781 em que são dados aos Carmelitas os mesmos privilégios dos 

Franciscanos sobre direitos de Alfândega. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1. 

 

     [À margem:] Lº 6, fl. 251. 

     Nos Livros das Monções que faz a Senhora Rainha Dona Maria Primeira 

Nossa Senhora no do Número seis a folhas duzentas cinquenta e uma anda o 

Procurador Geral dos Carmelitas Descalços deste Reino e em seu título se 

assentou o seguinte: 

     Sua Majestade, atendendo ao que lhe representou o dito Procurador Geral 

dos Religiosos Carmelitas Mendicantes deste Reino e seus domínios, 
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suplicando a graça e esmola de isentar a todos os seus Conventos de pagarem 

direitos de tudo o que os religiosos e religiosas de sua ordem comprassem 

para os seus alimentos vestiarias, ornatos de suas igrejas, e os materiais 

precisos para os reparos dos mesmos Conventos ou nova reedificação delas, 

prestando juramento em qualquer das referidas compras, tudo em observância 

do Alvará do Senhor Rei Dom Afonso quinto do ano de mil quinhentos quarenta 

e sete, confirmado por Sua Majestade em outro Alvará de três de Novembro de 

mil e setecentos setenta e nove, e assim de que os contratadores e oficiais da 

arrecadação da Real Fazenda os não embaraçassem nem lhes pedissem 

direitos de tudo o que comprassem, ainda sendo a bordo dos navios para as 

aplicações referidas como em casos tais lhes tinha acontecido, de que se havia 

conseguido demandas, e atendendo as referidas e o mais que lhe foi presente 

em consulta do Conselho da Fazenda, houve Sua Majestade por bem por sua 

real resolução de três de Setembro do presente ano fazer-lhes a mercê de lhes 

conceder os mesmos Privilégios de que gozam os religiosos da Ordem 

Seráfica na conformidade do alvará de dois de Abril de mil quatrocentos e 

cinquenta e sete, segundo a prática e último estado em que actualmente se 

observam e ficar a religião do suplicante igualada a de São Francisco, 

concedendo-lhes somente os privilégios de que aqueles presentemente gozam, 

e fazer muito pouca diferença do que já em forma comum tinham os 

suplicantes, como religiosos eclesiásticos, não deixando porém de levar às 

casas das Alfândegas as coisas que a elas devam ser levadas, nem poderão 

fazer compras a bordo das embarcações contra a disposição do Foral de quer 

se lhe passou alvará pelo Conselho da Fazenda que foi feito em dezasseis de 

Novembro de mil setecentos oitenta e um. 

    E por se pedir deste assento esta certidão se passou. Campolide, doze de 

Janeiro de mil setecentos e oitenta e dois e busca seiscentos e sessenta reis. 

(a) Pedro Xavier Pinto de Morais Sarmento 

  

 

DOCUMENTO Nº 313 

1783, Setembro, 13, Lisboa – Oferta de dois castiçais de prata de D. 

Leonor Antónia Juliana Prudência da Paz a Santo António. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 1. 
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    Eu, Leonor Antónia Juliana Prudência da Paz, dou de minha vontade ao 

Senhor Santo António dois castiçais de prata com suas pertenças que são 

duas salvinhas que servem em cima dos castiçais aonde se hão-de introduzir 

as velas cujos castiçais os dou com a  condição que nunca se possam 

destratar nem trocar por outra peça, e que por caso nenhum deixem de ser 

estes mesmos castiçais que de agora para todo o sempre sirvam naquelas 

ocasiões em que se costuma ornar o altar do santo, que tenho por meu 

intercessor na justiça de Deus que a mim e a todos dá luz para bem acertar 

com o caminho da salvação. 

Lisboa, 13 de Setembro de 1783 

(a) Leonor Antónia (ou Antonieta?) Juliana Prudência da Paz 

 

 

DOCUMENTO Nº 314 

1787, 20 de Setembro – Inventário do Convento de São Francisco, do 

Colégio de São Boaventura e do Hospício de Valverde, da Ordem 

Franciscana, em Goa, no Estado da Índia. 

DA&AP – Directorate of Archives & Archeology of Panaji  (antigo Arquivo 

Histórico do Estado da Índia), Pangim, Lº 823: Inventário do Convento de S. 

Francisco, Colégio de S. Boaventura e Hospício de Valverde, 196 fls. 

 

 

     Livro de Inventário geral da Província de São Tomé da Regular Observância 

do N.P.S. Francisco (a partir dos inventários particulares dos Conventos de S. 

Francisco de Goa, Colégio de S. Boaventura, e Hospício de Vale Verde) 

Convento de S. Francisco de Goa em visita de 20 de Setembro de 1787 

Frei António de Pádua, Comissário Visitador 

 

 

 Inventário Geral da Província de S. Tomé da Regular Observância de N. .Pe. S. 

Francisco ordenado na visita de Setembro de 1787, a qual por comissão de 

Nosso Reverendo padre Frei João da Madre de Deus Pró-comissário da Terra 

Santa, Ex-Custódio, Padre de ambas as Províncias, e Vigário Provincial desta 

dos Observantes. Fez o Nosso Mui Reverendo Padre  Frei António de Pádua, 

Leitor Jubilado na Sagrada Teologia, Examinador Sinodal, e Regio, Deputado 

do Santo Ofício, Padre de Ambas as Províncias e Visitador. Ano de 1787. 
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1.Inventário do Convento de São Francisco de Goa 

Índex. 

Sacristia: 

-Prata deste Convento (fls 2 a 34vº) 

-Jóias de N. Sra. da Penha, fl.6 

-Prata da Mãe de Deus, fl.6vº 

-Cofre da Sacristia, fl.9 

-Ornamento do Patriarca, Natal e 5ª Maior, fl.11 

-Ornamento novo de tabim branco, fl.13vº 

-Ornamento Festas de Sabaoht, fl.15vº 

-Ornamento perciana, fl.17vº 

-Ornamento damasco branco, fl19vº 

-Ornamento damasco vermelho da 1ª classe, fl.21, etc. 

-Ornato da Sacristia, fl.45 

-Alcatifas e bancais, fl.46 

-Ornatos de algumas capelas da igreja, fl.47 

-Ornatos pau de altares, fl.49 

-Roupa branca 

-Louças e vidros, fl.74 

-Missais e manuais, fl.76 

-Ferro, fl.78 

-Armação vermelha e amarela, fl.79 

Enfermaria: 

-Fato de pau, fl.82 

-Cobre amarelo, fl.85 

-Cobre vermelho, fl.87 

-Roupa de enfermaria, fl.89 

-Livros, fl.91 

-Ferro, fl.93 

-Prata, fl.95 

-Imagens, fl.97 

-Louça, fl.99 

-Vidros 

Refeitório: 

-Fato de ambas as oficiais, fl. 102 
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-Fato de noviciado, fl.104 

 

2.Inventário do Colégio de São Boaventura 

-Do oiro e prata, fl. 106 

-Armação, fl.108 

-Ornamentos, fl.109 

-Do mais ornato, fl.111 

-Roupa branca, fl.112 

-Do latão, fl.113 

-Livros, pau e pedra, fl.114 

-Da Livraria, fl.119 

-Das pensões do Colégio 

fl.76: Livros que servem para os Altares e Coro 

-Onze missais romanos com os santos da nossa ordem (…) (muitos missais de 

uso quotidiano, missas de defuntos, (…). 

-Vinte e cinco manuais de coro que constam só de uma parte, autor Frei 

Manuel da Conceição; 

-12 manuais de coro, que constam de duas partes do mesmo autor; 

-12 manuais de coro, Autor Frei Domingos do Rosário, Arrábido; 

-(3) cerimoniais, caderninhos de missas; 

-1 manual com título “Directório Fúnebre”; 

-1 caderninho de missas dos Santos Da Ordem; 

-2 cerimoniais, um de Frei Manuel da Conceição, vulgo sopeira, e outro 

espanhol, autor Frei João dos Ameros; 

-2 “Teatros Eclesiásticos”; 

-Mais sete missais novos da nova reforma comprados no ano de 1793 

(“Dão-se em diminuição (…) dois que se mandaram para o Hospício de Olicaré 

ao Pe. Frei Eugéno da Madre de Deus em Dezembro 1774”) 

 (…) Livros que se acham na enfermaria 

-1 Livro chamado “Coroa Seráfica” 

-2 livros velhos de ensinar a bem morrer 

-2 farmacopeias atalaias 

-1 “Pecador Convertido” 

Fls.106 – Cópia do Inventário Geral do Colégio de S. Boaventura. Extraída do 

Livro novo do mesmo Inventário, a fls. 1 usque ad 40vº, que se fez nesta visita 

de Novembro de 1787: 



 1058 

Pratas, armações, ornamentos, roupas, latão, livros, pau e pedra, painéis (Via 

Sacra, S. Francisco e São Domingos, Senhor Crucificado, Senhora da 

Anunciada, Milagre de S. Francisco, depois de morto correndo sangue das 

chagas; triunfo da Conceição, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Nazaré, 

Senhor Morto com Senhora das Sete Dores, S. Boaventura, Santa Catarina, 

etc, etc) 

 

Inventário da Livraria do Colégio de são Boaventura 

História dos Papas; 

Annales Minorum; 

Agostinho, Barbosa; 

Du change da Media e Infinita Latinitate; 

Sagração de Mafra; 

Pereira, De Manu Regia, Biblia e Concordancia de Amel; 

Ordenações do Reino, Bonaima; 

Mapede (ou Alapede); 

Corpus Iuris Civilis; 

Laurenio; 

Annales Baronis (do N.Pe.Me. Jubilado Frei António de Pádua); 

Reifenstuel; 

Phiilosofia e Moral; 

Providencias de Terramoto; 

Mendo, De Iure Academico et Bula Crutiatos; 

Pignatelli (faltam 2 de S. Inquisicione); 

Cândido, De Moral; 

Opera, D. Francisci et D. Antonii; 

Paraíso Seráfico; 

Agiologio Dominicano; 

Portugal  

Máximas, de Garais; 

Ozório; 

Peralta, De Legatis; 

Santa Teresa de Jesus; 

Chronica Philipinorum; 

Valentinesm, De Iures Pontifisio; 

Salmaticenses de Moral;  
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Vida de S. Vicente de Paulo;  

Jerónimo Osorio;  

Lerino in Psalmis; 

Lugo; 

Mística, Cidade de Deus; 

Silveira, In Expositionem; 

Cassarng; 

Tertulianus Praedicans; 

Gracionus Diceptationes Foranees; 

Maniro De Iure Eclesiasticu; 

Bluteau; 

Vida de Vieira; 

Idea (ou Dea) Conciliaria; 

Bugnueli, In jure Canonico; 

Cronica Seráfica; 

Silva ad Ordenação; 

Bibliotheca Franciscana; 

Nogueira, Bula Cruceator; 

Notícias de Portugal; 

Vida Evangélica; 

Cardoso, in Praxi; 

Adversiones Critica; 

Corelhas; 

Evangélico; 

Torrecilhas; 

Rodriguez, in questionit regularit; 

Bercorio, in Reportorio Moral; 

Guerreiro; 

De Antiquatate Brachane; 

Pires de Carvalho; 

Aparato para a Disciplina; 

Phabo Decisiones; 

Selectiones Communes; 

Caldas, Comentario Analítico; 

Vida de Gregório; 

Prontuario Jurídico de Pereira; 
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Sporer in Moralis Faltahum; 

Alçada; 

Sábio da Natureza; 

Opera Omnia de Frei Jose Beneditino; 

Vida de D. Nuno Alvares Pereira; 

Questões Praticas, de Covarrubias; 

Paraíso Seráfico 3ª parte; 

Bento Pereira, Theologia Moral; 

Disputador Cristão, in folio; 

Curso Chimico; 

Historia Real Sagrada; 

São Carlos Borromeu; 

Larraga; 

Appendix ao Tesouro dos Cristãos; 

Vida d´El Rei D. João o I; 

Tentativa Theologica; 

Vila Lobos; 

Manual Precatorum, de Miranda; 

Pratica Criminal, de Pereira; 

Forasteiro Admirado; 

Monarquia Lusitana; 

Enigma Numerico; 

Resumo de Teologia Moral; 

Empresas Morais; 

Memorias da Senhora da Portaria de Avila; 

Verdade Elucidade e Falsidade Convencida; 

Vida Evangelica; 

Caldas Pereira; 

Memorias da Ordem de Cristo; 

Romeu Assuntos Predicáveis; 

Fernandes, in Theologia; 

Almeida, in nº Quinario; 

Peres in Codico et Decionibus; 

Maria Efigies Trinitatis; 

Observationes Forenses, de Reinozo; 

Decisiones Criminales; 
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Lezana; 

Mendonça, in Viridario; 

Penha Fiel; 

Argoli in Matha; 

De Prescriptione; 

Sermões vários; 

Eva et Ave de Macedo; 

Colégio Abreviado; 

Sugilatio Ingratiludinis; 

Voz Evangelica; 

Sermões do Bispo de Pátara; 

Meditações; 

Tesouro de Cristãos; 

Institutiones Matheus; 

Portugal Restaurado; 

Vieira; 

Feijó; 

Sermões do Bispo de Martiria; 

Sarmento in Biblia; 

Bernardes; 

Alivio de Trites; 

Sermões de Oliveira; 

Caminho de Frades Menores; 

Conciliorum Praelatorum; 

Mapa de Portugal; 

Bernardes, Meditaçoens; 

Sermões de Consciencia; 

Governo do Mundo; 

Vida de D. Frei Bartolomeu dos Mártires; 

Defensa do Novo Método; 

Rudimentia Literaria; 

Obras de P. Chagas; 

Quevedo; 

Summa de Lacroix; 

Crónica de D. Pedro I; 

Theatro do Mundo Visivel; 
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Triunfo da Religião Cristã; 

Cristo Sacramentado na Terra; 

Luz Evangélica; 

Christicon, Lourenço; 

De Gusmana Stirpe; 

Teatro de los Deoses; 

Anatómico Jocoso; 

Reis Nuevos de Toledo; 

Lugares Comuns; 

Sermões Vários; 

Cristo Renascido; 

Sermões de Quental; 

Silva Concionatoria; 

Secretario Portuguez; 

Antiguidades de Evora; 

Pronptuario de Superiores; 

Arte de Gramática de Frei Jacomes 

(fls. 119-122, inventário restante). 

(…) 

fl. 140 e segs: Título das pensões (missas perpétuas); câmaras; Misericórdia 

fls. 142-162: Título dos Livros que se acham nas celas dos religiosos 

particulares com a declaração dos que são comprados com as suas esmolas, e 

dos que são da comunidade: 

(…) fl. 547 Os que acham no uso do Padre Definidor Frei António do 

Sacramento: 

(…) Crónica dos Frades Menores do Brasil; Vida do Padre António Vieira. 

 

 
DOCUMENTO Nº 315 

1788, Agosto, 18, Lisboa – Carta do Provincial de Santo António sobre a 

eleição de Frei Alexandre da Nazaré como leitor do Convento da Carnota. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

 Ex.mo e Rev.mo Senhor 

     Diz o Provincial da Província de Santo António de Portugal que está próximo 

a presidir no Capítulo Provincial da sua Província, e porque seria muito útil ao 
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Convento da Carnota eleger-se-lhe para guardião o leitor Frei Alexandre da 

Nazaré, não só porque é dotado de actividade e do zêlo necessário para 

continuar as obras do sobredito convento, mas também para ali ler Teologia 

aos seus mesmos discípulos, aos quais acaba agora de ler Filosofia, eleição a 

que opõem o Breve da Alternativa, segundo o qual o guardião deste próximo 

triénio deve ser do partido de fora, sendo o dito Frei Alexandre do de Lisboa.       

     Portanto, pede a V. Exª. queira, dispensando no referido breve, habilitar o 

sobredito religioso para poder ser eleito guardião do mencionado convento. 

Et Orabit ad Dominum. 

     (…) Datum Lisbonae ex Redibus Nostrae Residentia, Die 18 Augusti 1788. 

 
 

DOCUMENTO Nº 316 

1788, S.d, Lisboa – Provisão da Rainha D. Maria para que se passe o 

traslado do alvará promulgado por D. João IV datado de 4 de Novembro 

de 1644 em que se concedia esmola ao Convento de Santo António de 

Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 70. 

 

     Dona Maria, por graça de Deus Raínha de Portugal e dos Algarves de 

aquém e de além-mar em África, Senhora da Guiné, e da conquista, 

navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, etc, faço saber que 

por parte do Síndico do Convento de Santo António dos Capuchos desta 

Cidade me foi apresentado, digo, me foi feita a petição do teor seguinte: 

     Diz o Síndico do Convento de Santo António dos Capuchos desta Cidade, 

que em benefício do dito Convento pretende extrair da Torre do Tombo umas 

ordinárias do atum, cera, e especiarias de que os senhores reis deste Reino lhe 

fizeram mercê, como também aos outros conventos da mesma Província, e 

porque se lhe não podem passar certidão sem provisão, pede a Vossa 

Majestade lhe faça mercê mandar-lhe passar a dita provisão para o referido 

efeito. E Receberá Mercê. E sendo vista a dita petição se lhe deferiu com a 

provisão seguinte: 

     Dona Maria, por graça de Deus Raínha de Portugal e dos Algarves de 

Aquém e de Além-Mar em África, Senhora da Guiné, e da Conquista, 

Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, etc, mando a vós, 

Guarda-Mor da Torre do Tombo, que deis ao Síndico do Convento de Santo 

António dos Capuchos desta cidade o traslado dos papéis de que na petição 
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adiante escrita se faz menção, a qual lhe dareis na forma das provisões 

passadas para se darem semelhantes traslados, de que se pagam de novos 

direitos trinta reis, que se carregaram ao tesoureiro deles a folhas trezentas e 

trinta e nove verso do livro quinto de sua receita, e se registou o conhecimento 

em forma no livro quarenta e cinco do registo geral a folhas vinte e quatro 

verso. A Rainha Nossa Senhora mandou pelos Ministros abaixo assinados do 

seu Conselho, e seus Desembargadores do Paço. Tomé Lourenço de Carvalho 

a fez em Lisboa, a vinte e um de Julho de mil setecentos e oitenta e oito anos. 

Resta duzentos reis, e de assinar oitocentos rs. António Leite Pereira de Melo 

Virgolino a fez escrever. José Alberto Leitão. Manuel Nicolau Esteves Negrão. 

E sendo passada pela Chancelaria, foi apresentada ao Guarda-Mor da Torre 

do Tombo, com seu cumprimento se buscaram os livro nos do número 

dezassete do senhor Rei D. João IV, que serviu de registo nas chancelarias, a 

folhas cento e sessenta e seis verso se achou o alvará pedido, e apontado pelo 

sobredito, do teor e forma seguinte: 

    “ Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará virem que, tendo consideração ao 

que se me apresentou por parte do Padre Frei Bernardo dos Mártires, 

Provincial da Província de Santo António, hei por bem fazer mercê por esmola 

de quatro quintais de atum cada um para o Mosteiro de Santo António desta 

Cidade, dos vinte que tinham nas Almadravas do Reino do Algarve os 

religiosos da Cartuxa de Sevilha, e havendo respeito à muita pobreza do dito 

mosteiro, pelo que mando aos vedores da minha fazenda lhe façam assentar 

os ditos quatro quintais de atum, a dezassete de Outubro deste ano presente, 

levar cada ano na folha do assentamento delas, para lhe serem pagos, assim e 

da maneira que se pagavam aos ditos mais mosteiros que vão na dita folha. E 

este se cumprirá inteiramente como carta, posto que seu efeito haja de durar 

mais de um ano, sem embargo da Ordenação em contrário. Manuel Ferreira a 

fez em Lisboa a quatro de Novembro de mil seiscentos e quarenta e quatro. 

Fernão Gomes da Gama a fez escrever. Rei. 

     E não dizia mais o dito Alvará que aqui vai tresladado a pedimento do 

sobredito, que lhe mandei dar nesta com o selo das minhas, a que se dará 

tanta fé e crédito como o próprio livro de que foi extraído, e com ele 

concertado. Dado em Lisboa aos trinta de Julho. A Rainha Nossa Senhora o 

mandou pelo Doutor João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho, do seu 

Conselho, e seu Desembargador do Paço, Procurador da Coroa, Guarda-Mor 

da Torre do Tombo. João Pedro de Sousa o fez, ano do Nascimento de Nosso 
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Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e oitenta e oito. E vai escrita esta 

certidão em três meias folhas de papel com esta meia folha. Alexandre António 

da Silva e Cunha a fez escrever. João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 317 

1790, Abril, 24, Lisboa – Carta Régia ao Ministro Provincial dos Religiosos 

Menores Reformados da Província de Santo António para facilitarem a 

avaliação que os ministros do seu governo estão a fazer aos conventos e 

mosteiros. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 2, nº 5. 

 

 Tendo Sua Majestade tomado na sua real consideração dar todas as 

necessárias providências para que as corporações religiosas que existem 

nestes reinos encontrem na clausura, para melhor observância do instituto que 

professarem, todas as comodidades temporais que com ele forem compatíveis, 

e tendo para este fim sido a mesma senhora informada do estado em que 

então se achavam os mosteiros de religiosos da Obediência de Vª. Pe. Rma. por 

ordem, que a esse respeito se expediu, e com as cláusulas nela requeridas, e 

havendo já decorrido grande espaço de tempo, podendo desde então ter 

variado algumas das circunstâncias em que se achavam os ditos mosteiros, 

tem Sua Majestade encarregado a alguns ministros o procederem aos 

necessários exames e averiguações nos referidos mosteiros, pelo que 

recomenda, muito a Vossa Paternidade Reverendíssima a prestar-lhes todo o 

auxílio que necessário lhes for, fazendo Vª. Pe. Rma. constar a todos os 

prelados dos mosteiros da sua obediência que para bem do real serviço lhes 

facilitem todos os meios possíveis para chegarem ao conhecimento de tudo o 

que faz o objecto da real ordem, de que se acham incumbidos. 

 

Deus guarde a Vossa Paternidade Reverendíssima. 

Paço em 24 Abril de 1790 
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DOCUMENTO Nº 318 

1790, Dezembro, 24 – Nomeação do Padre Pregador Frei Tomás de Jesus 

Maria José da Província da Piedade para Comissário da Arquiconfraria da 

Imaculada Conceição com poderes para a sua erecção e instituição em 

qualquer capela à sua escolha. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 2.  

 

      Frei Lino de Niza Ex. Leitor de Teologia, Ex. Definidor, Ministro Provincial, e 

servo da Província da Piedade do Instituto dos Descalços, da Ordem dos 

Frades Menores da Mais Estreita e Regular Observância de Nosso Padre São 

Francisco. 

      Ao Mui Reverendo Padre Pregador Frei Tomás de Jesus Maria José, 

Saúde e Paz em o Senhor 

      Porquanto o Papa Leão Décimo, e outros muitos Sumos Pontífices, 

concederam autoridade apostólica aos Frades Menores para poderem erigir a 

Confraternidade da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, a beneplácito 

do Ministro, ou Comissário Geral da Nossa Seráfica Religião, e o Ilustríssimo 

Reverendíssimo Padre Comissário Geral Frei João da Torre, Leitor Jubilado e 

Teólogo da Junta da Imaculada Conceição, cometeu esta autoridade 

especialmente a esta Nossa Província da Piedade para podermos instituir, e 

nomear comissários, que em honra e glória da Mãe de Deus, erijam e criem de 

novo em as cidades, vilas, e povos destes reinos de Portugal e Algarve a 

Arquiconfraria da sua Imaculada Conceição, pelas presentes Letras o 

nomeamos, e instituímos Comissário, e lhe damos a nossa autoridade para que 

possa erigir e instituir de Direito a dita Arquiconfraria da Imaculada Conceição 

na capela e altar da sua eleição, assim como também para lançar bentinhos e 

o escapulário aos fiéis de um e outro sexo, escrevendo os seus nomes em um 

livro para isto deputado, e exercer todas as mais funções da erecta 

Arquiconfraria. 

      E rogamos a Vossa Paternidade Mui Reverendíssima que zele muito a 

devoção e o culto da mãe de Deus para glória da mesma Senhora, e bem dos 

fiéis cristãos. 

      Dada neste nosso Convento de Santo António da cidade de Beja, sob o 

nosso sinal e selo maior do nosso ofício aos 24 do mês de Dezembro de 1790. 
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(a) Frei Lino de Niza,  Ministro Provincial. 

[Aposto o sinal da Província da Piedade] 

 

 

DOCUMENTO Nº 319 

1792, Novembro, 29, Lisboa, Convento de Santo António – Petição do 

Guardião do Convento de Santo António de Lisboa para se dar 

cumprimento ao disposto no testamento de Manuel José Sequeira que 

deixava cinquenta mil reis para as obras de Santo António de Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7. 

 

     Diz o guardião do Convento de Santo António de Lisboa que a dúvida 

objectada pela Mesa da Ordem Terceira de São Francisco da cidade, sobre o 

cumprimento da disposição de Manuel José de Sequeira, interpretando-a a 

benefício da Real Casa de Santo António, não tem legítimo fundamento, pois 

que aquela nunca se chamou Santo António de Lisboa, e sim Real Casa de 

Santo António ou Santo António da Sé, e o convento do suplicante, sempre foi 

denominado de Santo António de Lisboa, tanto que o Senado da Câmara desta 

cidade é o seu padroeiro, e anualmente lhe vem em corpo de tribunal dedicar 

cultos. 

 Nem o suplicante intentaria semalhante requerimento se se não 

persuadisse ter toda a justiça e direito àquele legado, máxime pela ordem das 

disposições deste testador, todas dirigidas ao benefício dos pobres, e hospitais, 

e estar esta colocada imediatamente depois da esmola que o dito testador 

deixou para as obras da igreja de São Francisco desta cidade, a que não 

chamou religiosos, nem convento, e seguir-se imediatamente a de que se trata. 

     Item “deixo para as obras  de Santo António de Lisboa”, o que pode 

verificar-se por informação do escrivão do registo, quando V. Exa- se digne 

ouvi-lo, como o suplicante requer para à vista da sua informação com o teor 

das verbas decidir a benefício do convento do suplicante, pois é a quem 

directamente compete aquela disposição, porque assim como não 

denominando aqueles por palavras expressas religiosos ou Convento lhe 

pertence o legado, do mesmo modo se deve entender o benefício do suplicante 

a seguinte disposição na forma dita. 

 À vista do que V. S.ª defirirá com a justiça que costuma. 

     E Roga Mercê 
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 Despacho: Respondam os Administradores da Real Casa de Santo 

António de Lisboa. 

 Lisboa, 10 de Dezembro de 1792 

Abreu (…) 

[Em anexo: s/d] 

     Diz o guardião do Convento de Santo António de Lisboa, que falecendo 

nesta cidade Manuel José de Sequeira, deixou em seu solene testamento 

cinquenta mil reis por uma só vez para as obras do Santo António de Lisboa, 

como mostra a certidão da verba junta. 

     E como ao suplicante compete o pagamento, e a Venerável Ordem Terceira 

de S. Francisco da cidade, testamenteira do dito defunto não pode satisfazer 

sem despacho de V. S.ª. 

 Pede a Vossa Senhoria se digne mandar que a mesma Venerável 

Ordem satisfaça ao suplicante o dito legado. 

E Roga Mercê 

Despacho: Responda a testamenteira 

       Dia 29 de Novembro de 1792 

(a) Abreu (…) 

 

DOCUMENTO Nº 320 

1792, Dezembro, 22, Lisboa – Alvará de esmola da Rainha D. Maria ao 

Convento de Santo António do Grão-Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 10. 

 

 Eu a Rainha faço saber aos que este alvará virem, que havendo respeito 

a representar-me os procuradores gerais das Províncias de Santo António 

desta corte, e da Conceição da Beira e do Minho, que o Senhor Rei D. 

Sebastião de gloriosa memória, lhes fizera mercê e esmola de doze arráteis de 

pimenta, seis de cravo, dez de canela, quatro de gengibre, cinco de malagueta, 

e seis de incenso cada ano por cada um dos seus conventos, a qual sem (…) 

enquanto estiveram unidos a uma só Província. 

 Porém, depois da Bula de Separação, ficaram os conventos repartindo a 

referida esmola que a cada um pertencia. 

 E, porque os alvarás que naquele tempo se haviam passado, se lhes 

desencaminharam, fora eu servida mandar resolver ao de Santa Catarina da 

Carnota, Santo António da Castanheira, e outros, não se compreendendo 
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nestas graças, as mais que havia das sobreditas Províncias, pedindo-me, lhes 

continuasse a mesma graça, mandando passar-lhes novos alvarás da dita 

esmola, atendendo ao referido e ao mais que me foi presente em consulta do 

Conselho da minha Fazenda. 

 Fui servida deferir-lhes por minha real resolução de 2 de Abril do ano 

presente, pela qual hei por bem, que se continue a esmola de doze arráteis de 

pimenta, seis de cravo, dez de canela, quatro de gengibre, cinco de malagueta 

e seis de incenso cada ano ao Convento de Santo António da cidade do Grão-

Pará, e que lhes seja assentada na tesouraria da Casa da Índia com 

vencimento do sobredito dia, dois de Abril do ano presente em diante. 

 Pelo que, mando ao presidente e ministros do Conselho de minha 

Fazenda que lhe façam assentar a referida esmola no Livro do Assentamento 

da dita Tesouraria, e despachar cada ano em seu nome na folha do mesmo 

assentamento para lhes ser paga com o sobredito vencimento, e este se 

cumprirá inteiramente e valerá, posto que seu efeito dure mais de um ano sem 

embargo da Ordenação em contrário. 

 E não pagou novos direitos, nem passará pela Chancelaria na forma das 

minhas reais ordens, sendo registado nos livros de registo das mercês da 

minha Fazenda. 

 Lisboa, vinte e dois de Dezembro de mil setecentos e noventa e dois. 

Príncipe 

Alvará por que Vossa Majestade há por bem que se continue a esmola 

de doze arráteis de pimenta, seis de cravo, quatro de gengibre, cinco de 

malagueta e seis de incenso cada ano ao Convento de Santo António da 

cidade do Grão-Pará. 

Assentado na Tesouraria da Casa da Índia com vencimento de dois de 

Abril do ano presente em diante. 

Pela real resolução de 2 de Abril de 1792 em consulta do Conselho da 

Fazenda de 23 de Março do dito ano. 

(aa) D. Fernando de Lima, Francisco da Costa Carvalho 

Nesta Secretaria do Registo Geral das Mercês fica registado este alvará. 

Lisboa, 19 de Abril de 93. E pague quinhentos e trinta réis. 

(aa) Pedro (?) Pinto de Morais Sarmento 

Registado no Livro da Fazenda a p. 152 vº, Lisboa, 20 de Abril de 1793. 

 

DOCUMENTO Nº 321 
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1792, Dezembro, 7, Lisboa – Informação da Ordem Terceira da Penitência 

de Nosso Padre São Francisco de Lisboa e Santa Província de Portugal 

como testamenteiros de Manuel José de Sequeira, que deixou uma 

esmola para as obras do Convento. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7. 

 

 A Mesa da Venerável Ordem Terceira da Penitência do N.P.e S. 

Francisco da cidade e Santa Província de Portugal não lhe obsta inconveniente 

à satisfação dos cinquenta mil reis indicados na verba junta. 

 Porém, como esta diz ser para Santo António de Lisboa, parece 

pertencer o dito legado à Real Casa de Santa António de Lisboa, e não ao 

Convento do suplicante. 

 Além de que V. Senhoria, como Digníssimo Juíz da Conta deste 

testamento interpretará com o seu sábio discernimento a mencionada verba. E 

providenciará por seu despacho qualquer futura oposição.   

 Lisboa, dada em Mesa por nós assinada e selada com o sêlo menor da 

Nossa Ordem aos 7 de Dezembro de 1792 

(aa) Jeronimo de Castilho e Alcáçova 

Ministro 

Marcos José de Matos 

António Pires Leal 

Definidor 

Rodrigo Martena da Costa 

Definidor 

Manuel Francisco Lima 

Definidor 

 [Contém em anexo]: 

1792, Novembro, 26. Cópia do Título do testamento de Manuel José de 

Sequeira que deixava por esmola cinquenta mil reis para as obras de 

Santo António de Lisboa. 

 Joaquim Inácio da Rocha Pereira e Magalhães escrivão do Registo 

Geral dos Testamentos feitos nesta cidade de Lisboa e sem termo e mais 

portos ultramarinos de Suas Dependências Apelações e Agravos Cíveis 

Dependentes deles, e de suas Revistas em esta corte e Casa da suplicação 

dela pela Fidelíssima Rainha Nossa Senhora que Deus guarde, etc. 
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 Certifico aos que esta minha presente certidão virem em como provendo 

o livro número trezentos e trinta e três, um dos cartório deste ofício nele, de 

folhas cento e cinquenta e cinco verso, achei registado o testemaneto e 

codicilos debaixo de cuja disposição faleceu manuel José de Sequeira que tem 

o seguinte título: 

Título do Testamento 

 Testamento e dois codicilos de Manuel José da Sequeira. Testamenteira 

a Ordem Terceira de São Francisco da cidade. 

 O qual testamento consta ser feito escrito pelo próprio testador, é pelo 

mesmo assinado nesta cidade em os 12 dias do mês de Outubro do ano de mil 

setecentos e oitenta e cinco. Aprovado em o dia vinte e seis do mês de 

Novembro referido ano pelo tabelião Manuel Gomes de Carvalho. 

 Aberto pelo Reverendo Luciano José Pamplona, prior na paroquial Igreja 

de Nossa Senhora dos Mártires desta Corte em o dia dezoito do mês de 

Outubro do presente ano de mil setecentos noventa e dois. 

 E sendo-me pedido por certidão uma das verbas inserta por mim a 

passei, e sem teôr é pela forma seguinte 

 Verba 153 

 Item deixo de esmola para as obras de Santo António de Lisboa 

cinquenta mil reis por uma vez somente. 

 Trasladada a concertei com a que se acha inserta no dito testamento 

registado no referido livro e folhas declaradas a que me reporto como teor da 

qual passei a presente certidão em Lisboa aos vinte e seis dias do mês de 

Novembro de mil setecentos noventa e dois. 

Joaquim Inácio da Rocha Pereira e Magalhães a fiz escrever e subscrevi e 

assinei.  

(a) Joaquim Inácio da Rocha Pereira e Magalhães 

 

 

DOCUMENTO Nº 322 

1793, Março, 9, Lisboa  [Convento de Santo António] – Carta de Frei José 

da Madre de Deus, Vigário Provincial, para os Religiosos do Convento de 

Santo António de Belém, do Grão-Pará, anunciando a sua eleição. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 70. 
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     Frei José da Madre de Deus, Ex. Leitor de Teologia, Qualificador do Santo 

Ofício, Examinador Sinodal do Patriarcado, Ex. Definidor, Vigário Provincial 

desta Província de Santo António neste Reino de Portugal. 

     A todos os nossos Religiosos assim prelados, como súbditos, moradores 

em o nosso Convento de Santo António de Belém do Grão-Pará, saúde e paz 

em Nosso Senhor Jesus Cristo, que de todos é verdadeira salvação. 

     Com bem mágoa do nosso coração noticiamos a Vossas Caridades em 

como no dia doze de Fevereiro do presente ano, pelo falecimento do nosso 

antecessor de saudosa memória, Frei Bento da Conceição ficou verdada de 

Provincial esta nossa Província. E como no dia vinte e um, nos vimos eleitos 

em vigário Provincial dela, a que não podemos resistir além dos votos dos 

eleitores, e seja da nossa obrigação saudar os nossos súbditos, e fazermo-nos 

reconhecer por seu legítimo prelado. Por estas nossas letras lhe notificamos, 

que para tudo, o que for da sua consolação, hajam daqui por diante de recorrer 

a nós em que acharão um pai, e um irmão, que deseja amá-los, socorrê-los 

com paternais entranhas de piedade. 

     Para que eu dê princípio à minha jurisdição, devo principiar por um obséquio 

caritativo ao meu antecessor, pela alma da qual mando, que além dos 

sufrágios, que pelas nossas leis se costumam fazer pelos religiosos falecidos, 

se lhes faça um ofício de defuntos, e se cante uma missa de requiem em 

aquele dia mais próximo à chegada desta nossa patente, que os ritos da igreja 

permitem, e seja com toda a solenidade possível. 

     E porque a nossa notícia chegou, que sendo eleito canonicamente, como 

determinam os nossos estatutos, em o capítulo próximo pretérito, em 

Comissário Provincial desse nosso Convento do Pará, o nosso Irmão Frei 

António de Nascimento, Pregador, cuja eleição dura, e deve durar por três 

anos, como bem se pode ver em o Capº 50, nº1 dos nossos estatutos. E não 

consta que na congregação seguinte por monumento algum, que bem 

mandámos examinar, houvesse alteração alguma na dita eleição. Julgamos 

preciso fazer esta declaração e se preciso é confirmamos, e conservamos ao 

dito nosso Comissário Provincial, Frei António do Nascimento e em o mesmo 

lugar de comissário, por virtude da sua primeira eleição canónica, e legítima, 

como feita pela Mesa da Definição actual, e da qual não consta ter havido 

alguma outra determinação que o pudesse esbulhar da sua posse, na qual 

legalmente deve ser conservado até à ida de outro Comissário Provincial, como 
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o mesmo estatuto determina, se à província eoutra coisa, para o futuro não 

determinar. 

     Pode muito bem ser que o nosso antecessor por pouco advertido, enganado 

de algumas informações tais, quais da moléstia, que algum tempo padeceu o 

nosso Irmão Comissário Provincial Frei António do Nascimento, determina-se a 

dar-lhe o tempo por acabado, mandando passar alguma ordem provisional. 

Nós que com melhores luzes e sobranceiras à malícia que temos alcançado 

em muito mais adquiridas por uma boca sagrada, que já pela autoridade e 

qualidade de suas virtudes, e sangue, estamos certos, que o dito nosso 

Comissário Provincial está livre da enfermidade e que ainda dentro desse 

mesmo tempo, não faltava com exemplar zelo à parte de suas obrigações, 

querendo, como queremos, obviar discórdias, perturbações e dúvidas de 

jurisdição com os prelados. Por esta nossa patente caçamos, anulamos e 

fazemos de nenhum efeito qualquer patente do nosso antecessor, emanada a 

este respeito, ainda que provisional, como fundada em notícias falsas, e 

participadas por pessoas de pouca fé, e intrigantes, alheias, das que temos de 

maior certeza, quais são, as que achámos nesta nosa secretaria, depois da 

morte do nosso antecessor, escritas em uma carta que dizia ser do 

Excelentíssimo e Ilustríssimo Senhor Governador, e Capitão Geral desse 

Estado o Senhor D. Francisco Maurício de Sousa Coutinho, o qual fazendo uso 

do incomparável zelo com que governa esses felizes povos, até ocorreu à 

cabala, que chegou a alcançar haveria, a fim de que para a mentira, que 

queriam, valesse por verdade. 

     Com este tão urgente fundamento, mandamos a todas Vossas Caridades 

que se algum efeito tinha causado a dita patente provisional que sabemos se 

expediu, que este cesse, e continuem a obedecer ao seu legítimo prelado 

canonicamente eleito, sem questão, ou controvérsia alguma; pena de que não 

o fazendo e não vindo testemunho de todos os moradores desse convento, de 

que assim o executam procedermos contra aquele, ou aqueles que 

contravierem, como de direito nos pertence. O nosso Comissário Provincial Frei 

António do Nascimento será obrigado a convocar ao seu cubículo todos os 

religiosos, seus súbditos, e faça assinar a cada um deles, com o tertemunho, 

ou da sua obediência, ou das razões que as detêm a não fazerem, cujo 

testemunho, com todas as assinaturas nos mandará no primeiro navio, com 

certidão, de que os sinais são dos ditos seus súbditos. 
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     E porquanto o muito que devemos ao Ex.mo Senhor Governador e Capitão 

Geral desse estado, não deve ficar sem confissão de nosso agradecimento, 

que deve entrar na ordem das virtudes, queremos, e mandamos, que todas 

Vossas Caridades dirijam orações a Deus, às quais também cingimos as 

nossas, para que o Senhor nos conserve em geral tão iluminados, para o que 

queremos que todos os dias depois de vésperas se reze no côro o responso a 

Santo António, com o seu (…) coração, enquanto o dito senhor se achar 

governando nesse Estado. Esperando deste glorioso santo seja mediador para 

com Deus e que nos felicite dando vida e saúde ao dito senhor e acento no seu 

governo. 

     A todas Vossas Caridades recomendamos a paz e caridade mútua entre si, 

o exemplo que devem das aos povos, o zelo com que devem exercitar o seu 

ministério, na certeza de que os soberanos nos permitem viver entre os povos, 

para lhe sermos úteis nos ministérios espirituais, e para sermos uns 

medianeiros entre Deus e os homens, na certeza de que assim não obrarem, 

ainda à custa e pesar de termos aí tão pequeno número de religiosos, 

mandaremos arrancar desse estado aqueles, que dentro ou fora do Convento 

não procederem como filhos de Nosso Seráfico Padre S. Francisco, em nome 

do qual como penhor da nossa benevolência, lhe lançamos a benção. Em 

nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, Amen. 

     Esta nossa patente será lida em plena comunidade a som de campa 

tangida, e tresladada no livro das patentes, e depois nos será remetida com o 

testemunho de que assim se executou, juntamente com o testemunho, que 

acima mandámos do número dos religiosos que prestaram obediência, ou a 

razão porque o não fazem ao Nosso Irmão Comissário Provincial Frei António 

do Nascimento.  

     Dada neste nosso Convento de Santo António de Lisboa, aos 9 de Março de 

1793. Sob nosso ofício, e referendada pelo nosso secretário. 

(aa) Frei José da Madre de Deus 

Vigário Provincial 

Irmão Vigário Provincial 

Frei Tomás de (…) 

Secretário da Província 

Protestam humildemente os religiosos abaixo assinados, que temos e tivémos 

sempre uma inteira e profunda obediência ao nosso Irmão Comissário 

Provincial neste Convento de Santo António do Pará. 
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(a) Frei Manuel do Menino Jesus 

Ex. Comissário Provincial 

Frei Manuel de Santa Isabel 

Confessor 

Frei Francisco de Nazaré 

Frei João de Santa Maria 

Irmão Francisco de Maria 

Frei Vicente de Santa Maria 

Guardião 

Certifico que os sinais supra são dos mesmos religiosos deste Convento de 

Santo António do Pará. Em fé do que foi este termo, que assinei por minha 

letra e sinal aos 28 de Janeiro de 1794. 

(a) Frei António do Nascimento 

Comissário Provincial 

 

 

DOCUMENTO Nº 323 

1783, Outubro, 1, Lisboa – Portaria da Intendência para a prisão dos que 

maltratarem em árvores da alameda do Convento de Santo António de 

Lisboa. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

     Diz o síndico dos religiosos Capuchos do Convento de Santo António desta 

cidade, que mandando há dois anos meter árvores, e oliveiras na alameda do 

Convento, como já em outros anos o fizeram os ditos religiosos, não é possível 

conservarem-se por causa da desenvoltura dos muito rapazes que ali se 

juntam, subindo por elas, abanando-as, e quebrando os trancos, e o mais é, 

tirarem-lhes algumas silvas que serviam de resguardo, de sorte que até a 

vizinhança costuma deitar o seu gado e bestas para a dita alameda, causando 

prejuízo e destruindo as ditas árvores. 

     E porque este caso necessita de providência, para que os malévolos se 

abstenham de semelhante procedimento nestes termos. 

     Pede a V. Senhoria lhe faça mercê ordenar por sua portaria que quaisquer 

oficiais de justiça, achando rapazes jogando na dita alameda ou abanando e 

subindo às árvores os prendam à sua ordem e os gados ou bestas façam 
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apreensão nelas levando-as, tudo a fim de evitar todo o prejuízo das ditas 

árvores e se poderem conservar. 

E Roga Mercê 

 

[Despacho:] Quaisquer oficiais de justiça a quem esta for apresentada prenda a 

todas as pessoas que  maliciosamente praticarem o que os suplicantes 

quiserem, e me dêem parte. Lisboa, 1 de Outubro de 1783. 

 

 

DOCUMENTO Nº 324 

1797, Setembro, 5, Lisboa – Aviso a partir de consulta da Junta do Exame 

do Estado Actual e Melhoramento Temporal das Ordens Religiosas sobre 

a  proibição da aceitação de noviços. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 2, nº 11. 

  

     O decreto de 1791, 29 de Novembro, da proibição de aceitação de noviços, 

permitia algumas licenças para aceitações, o que levou à entrada de muitos 

noviços e noviços para as Ordens Regulares. Ordena-se que nenhuma licença 

para aceitação de noviços tenha vigor sem ser apresentada à Junta e que 

indiquem com rigor o número de indivíduos entretanto entrados. 

     Em resposta um decreto datado de 1797, 28 de Setembro, informando que 

nessa data, nos dezasseis conventos da Província de Santo António existiam 

319 religiosos professos, entrando neste número muitos inválidos e 

impossibilitados para as funções dos conventos da sua morada, 100 os 

noviciados, 10 os noviços, cujas profissões pendem da sua vontade, e de 

aprovação dos votos dos religiosos. 

     Mantinham-se os 16 conventos que existiam em 1791 sem alteração de 

rendimentos ou fundos. 

 

DOCUMENTO Nº 325 

1799, Maio, 17, Lisboa – Petição de Frei Manuel da Estrela para lhe serem 

concedidos os privilégios dos padres da Província e a precedência para o 

lugar de Provincial. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

     João Tibúrcio Barbosa, cavaleiro profuso na Ordem de Cristo e notário 

Apostólico de Sua Santidade dos Aprovados, na forma do Sagrado Concílio 
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Tridentino, certifico que pelo Reverendo Padre Frei Manuel da Estrela religioso 

da Ordem de São Francisco dos Reformados da Província de Santo António de 

Portugal me foi apresentado um breve de vários privilégios que se lhe 

concederam na sua Província, e junto a ele se acha a súplica do teor seguinte: 

Petição: 

      Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor 

     Representa a Vossa Excelência Frei Manuel da Estrela, pregador jubilado 

da Província de Santo António de Portugal, os serviços que a mesma tem 

prestado no decurso de vinte anos sucessivos, a fim de conseguir de Vossa 

Excelência um honroso prémio de suas religiosas fadigas. 

     Depois de exercer louvavelmente o primeiro emprego de guardião da 

Carnota, e no de presidente no Convento principal da sua Província, passou a 

guardião no de Grão-Pará, e ao de Comissário Provincial, lugar sempre 

atendido a graduado entre os demais, ao qual se seguiu o de guardião de 

Lisboa, de definidor actual, e por último o de guardião da Convalescença junto 

desta Corte. 

     E como o desempenho de tantas e tão repetidas ocupações 

correspondesse sempre aos sinceros votos que à religião, e ao público, o 

suplicante dedicou através de inumeráveis incómodos, e dispender ali da 

própria saúde em climas tão remotos, desejando agora pôr um termo eficaz e 

distinto a semelhantes trabalhos, roga a Vossa Excelência a especialíssima 

graça de conceder-lhe os privilégios de que gozam os padres da sua Província, 

com precedência aos que depois se elegerem em provinciais, tendo sempre 

voto em capítulo e congregação, e ainda com o seu parecer em tudo o que 

fizer a Mesa da Definição, sendo para tudo avisado na forma do estilo, e que 

espera seja compreendido na especialíssima graça de Vossa Excelência, por 

cuja preciosa conservação. Et Deus. 

     E trasladada a concertei com a própria a que me reporto, que se acha junta 

ao mesmo Breve, e lha tornei a entregar ao dito Padre Frei Manuel da Estrela 

que ma apresentou. 

     Esta vai subscrita e assinada e selada com o selo de que uso. Dada em 

Lisboa aos dezassete dias do mês de Maio de mil setecentos e noventa e 

nove. 

     E eu José Tibúrcio Barbosa a subscrevi, selei e assinei. 

     Em testemunho da verdade. 

           (a) João Tibúrcio Barbosa, Notário Apostólico 
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 [em anexo o breve citado] 

 

 

DOCUMENTO Nº 326 

1799, Maio, 31, Lisboa – Traslado em vernáculo do Breve do Papa Pio VI 

de 29 de Abril de 1799 a favor de Frei Francisco da Conceição pregador 

jubilado e antigo guardião do Convento de Santo António do Pará. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

     Frei Francisco da Conceição, pregador jubilado, ex-custódio, e ministro 

Provincial desta Província de Santo António de Portugal e Estado do Grão-

Pará. A todos os nossos religiosos, assim súbditos, como prelados, saúde e 

paz em Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Fazemos saber a todas Vossas Caridades, como o Ex.mo Senhor 

Núncio Apostólico nos enviou um breve pelo qual concede os privilégios de 

Padre da Província ao Nosso Caríssimo Irmão Definidor Frei Manuel da 

Estrela, cujo teor é o seguinte: 

 Bartolomeu de Pacea Cordova Malaspina dos Marqueses de Matrício, 

por de Deus e da Sé Apostólica Arcebispo Damiatense, Prelado Doméstico do 

Senhor Papa assistente ao solio Pontifício, Núncio Apostólico do mesmo e da 

Santa Sé nos Reinos de Portugal e dos Algarves, e seus domínios, com poder 

de Legado a latere. 

 Ao Nosso amado filho em Jesus Cristo Frei Manuel da Estrela, religioso 

da Ordem dos Menores reformados de São Francisco na Província de Santo 

António deste Reino de Portugal, desejamos em o Senhor a eterna salvação. 

 A tua petição, que nos foi apresentada coutinha, que tu, sendo pregador 

jubilado na tua regular Ordem e Província, exerceste com louvor os cargos 

seguintes, a saber: 

 Que foste ano e meio guardião no Convento da Carnota; três anos 

presidente no Convento de Santo António de Lisboa, três anos guardião no 

Convento do Pará, outros três anos em o mesmo Estado do Grão-Pará 

comissário; depois de vir do Pará, três anos guardião no Convento de Santo 

António de Lisboa, depois definidor, e finalmente, guardião do Convento de 

Convalescença. Foi pois munido de tais merecimentos, e desejando alcançar 

alguma remuneração e prémio de tantos trabalhos, ansiosamente nos rogaste 

concedamos os mesmos privilégios e isenções de que gozam os pasdres da 
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tua Província, quando assim nos pareça, ou a Sé Apostólica fazer-te esta 

graça. Humildemente nos suplicaste atendermos benigno ao exposto, e te 

fossemos favoráveis. 

 Nós porém, quando da Sé Apostólica gozamos para este efeito da 

suficiente faculdade, querendo usar contigo de especial favor, te absolvemos 

de todas as excomunhões, e outras censuras eclesiásticas de que estiveres 

ligado. E isto somente para o efeito de conseguires a graça da dispensa, 

contando, porém, que nelas não hajas incurrido há um ano. 

 E assim absolvido, nós benignamente, inclinados à tua postulação, 

depois de ouvido o R. Padre Provincial, que nos fez certo da verdade da tua 

narração, e que atestou, bem claramente, seres digno do que pedias. 

 Nós, pela autoridade apostólica de que nesta parte gozamos, elegemos, 

nomeamos e criamos em padre da sobredita Província, a ti Frei Manuel da 

Estrela, e te unimos ao consórcio dos outros semelhantes padres, e pelas 

presentes te concedemos todos os direitos, prerrogativas, isenções e graças, e 

ainda mesmo voz e lugar nos capítulos, em que, conforme às constituições da 

Província gozam os mais padres dela, ficando juntamente com o direito de 

precederes a todos os mais padres da Província, sem que possam obstar 

quaisquer constituições, ordenações apostólicas ou da dita Ordem, estatutos 

da Província, decretos, costumes, privilégios ainda especiais, porque todos 

estes derrogamos para o presente efeito somente, e ao que o contrário fizer … 

 Dado em Lisboa nas casas da Nossa Residência, aos vinte e nove de 

Abril do ano do Senhor 1799, e 25 do pontificado do Senhor Papa Xisto 6º [“em 

lugar de xisto, leia-se Pio VI” - nota lateral]. 

 O Senhor Arcebispo Damiatense Núncio Apostólico. Lugar do sêlo. 

Carlos Budardi Secretário. Privilégios de Padre da Província. Reg. Livre 5º, a 

fls. 141. J. J. Cosar Maniti, Registador Apostólico. 

 

Beneplácito Régio 

 A Rainha Nossa Senhora há por bem acordar o seu Real Beneplácito a 

este breve para que se possa executar. 

 Palácio de Queluz em quatro de Maio de 1799. 

(a) José de Seabra da Silva 

     E nada mais se continha no dito breve, o qual mandamos fielmente trasladar 

para que chegue à notícia de todos, e por isso determinamos se leia em plena 

comunidade, e logo depois de lido, remetido de um convento a outro pela 



 1080 

ordem à margem assinada, e do último nos será remetida com um testemunho 

dos prelados, para que nos conste se deu seu cumprimento. 

     Dada neste nosso Convento de Santo António de Lisboa aos 31 de Maio de 

1799, debaixo do nosso sinal e sêlo maior de nosso secretário. 

(aa) Frei Francisco da Conceição, Ministro Provincial 

Frei Francisco da Conceição Imaculada, Secretário da Província 

 

 

DOCUMENTO Nº 327 

1799, Agosto, 8, Queluz – Representação de Frei Raimundo da Piedade, 

regente dos Estudos para que continue a haver colégio no Convento dos 

Capuchos em Lisboa. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

  

 

     O Mui Alto, Poderoso e Fidelíssimo Príncipe Nosso Senhor Regente do seu 

Reino. 

     Há por bem acordar o seu real beneplácito a favor da representação que lhe 

fez o Padre Mestre Frei Raimundo da Piedade, padre da Província e regente 

dos estudos por conhecer a verdade e zêlo que tem da sua Província, ordena a 

Vossa Reverendíssima que no Convento de Santo António de Lisboa se 

conserve o mesmo colégio que V. Rma. com a sua aprovação aí se 

estabeleceu, sem que deste convento se possa remover, sem nova ordem sua. 

     Assim o tenha entendido V. Rma. 

 

Queluz, 8 de Agosto de 1799 

(a) Frei José de Nossa Senhora do Pilar, 

 Confessor de Sua Alteza Real o Príncipe Nosso Senhor 

 

Reverendíssimo Padre Provincial da Província dos Menores Reformados de 

Santo António 
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DOCUMENTO Nº 328 

1799, Setembro, 18, Lisboa – Licença concedida por D. João VI (Regente) 

a três requerentes para tomarem hábito na Província de Santo António de 

Portugal. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 3, macete 1 

  

 

     Em nome do Rei, assinado pelo Secretário da Junta, Lúcio José de Gouveia 

 

     Dom João por graça de Deus, etc., faço saber a vós, Ministro Provincial dos 

Menores Reformados da Província de Santo António de Portugal, que tendo-

me sido presentes os requerimentos, em que vós me requereis, fosse eu 

servido acordar-vos o meu real beneplácito para poderdes aceitar para 

religiosos do coro dessa vossa Província (…), estando em consideração o que 

vós me representaste, e o testemunho que o Ordinário de Coimbra deu sobre o 

merecimento e legitimidade da vocação de cada um dos ditos três 

pretendentes, hei por bem conceder licença para que os ditos (…) possam 

abraçar a vida religiosa nessa vossa Província. 

 

 O Príncipe Nosso Senhor o mandou pelos ministros abaixo assinados, 

deputados da Junta do Exame do Estado Actual e Melhoramento Temporal das 

Ordens Regulares. Lúcio José de Gouveia, Secretário da mesma Junta a fiz e a 

subscrevi, em Lisboa aos dezoito de setembro de mil setecentos e noventa e 

nove. 

 

 (aa) Francisco de Azevedo Coutinho, Frei José da Rocha 
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DOCUMENTO Nº 329 

1800, Julho, 30, Lisboa – Pedido de licença de João António Garrido para 

ser admitido na Província de Santo António de Portugal no Estado do 

Grão-Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 3, macete 1 

  

      Senhor 

     Diz João António Garrido, filho legítimo de Gabriel Garrido, e de Maria 

Antónia Branco, natural do Lugar Fundo de Vila, freguesia de São Lourenço 

Fornelos de Montes, Bispado de Tui, de idade vinte e um anos, que havendo-

se aplicado aos estudos no espaço de quatro para cinco anos que se acha 

residente nesta cidade de Lisboa em companhia de seu pai, agora pretende 

conseguir o fim da sua aplicação, conseguindo ser religioso de São Francisco 

na Província de Santo António de Potugal nos Estados do Grão-Pará. Mas 

como em observância das reais ordens de Vossa Alteza Real não deve pôr em 

exercício a sua pertença antes que Vossa Alteza Real seja servido conceder-

lhe o seu real beneplácito. 

     Portanto, como se acha examinado, e aprovado pelo prelado maior da dita 

província, pede a Vossa Alteza Real queira dignar-se de conceder ao 

suplicante a faculdade de pedir o santo hábito ao Reverendo Padre Provincial 

da sobredita Província, e que este achando concorrer no suplicante as crónicas 

circunstâncias que deve ter, o admita para ser religioso no Estado do Grão-

Pará. 

E Roga Mercê. 

 

Despacho [da Mesa]: Informe o Ministro Provincial em 17 de Julho de 1800. 

 Pode ser aceite, 30 de Julho de 1800. 

  

 

DOCUMENTO Nº 330 

1800, Agosto, 2, Palácio de Queluz – Carta de D. Rodrigo de Sousa 

Coutinho para o Ministro Provincial da Província de Santo António de 

Portugal sobre o requerimento de São José das Dores, religioso da 

Província da Conceição para entrar na Província de Santo António e 

seguir para as missões do Pará. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 
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      O Príncipe Regente Nosso Senhor manda remeter a Vossa Paternidade 

Reverendíssima o requerimento de Frei José das Dores, religioso da Província 

da Conceição para que informe se haverá inconveniente em se conceder ao 

suplicante a licença que pede para transitar para a Província de Santo António 

de Portugal, e ir residir num convento que a mesma Província tem na cidade do 

Pará, devendo Vossa Paternidade informar também se de semelhante 

mudança resultará utilidade ao serviço de Deus e de Sua Alteza Real. 

      Deus guarde a Vossa Paternidade. 

      Palácio de Queluz em 2 de Agosto de 1801 

(a) D. Rodrigo de Sousa. 

Senhor Ministro Provincial dos Religiosos Menores Reformados da 

Província de Santo António de Portugal 

 

DOCUMENTO Nº 331 

S.d., S.l. (posterior a 1800) 225 – Papéis pertencentes às Capelas da Nossa 

Senhora das Dores e de Nossa Senhora da Piedade da Igreja deste 

Convento de Santo António. 

A.N.T.T, O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, Macete 7. 

 

 Ex.mo e Rmo. Senhor 

     Frei Manuel de Santa Margarida, religioso da Província de Santo António de 

Portugal, pediu humildemente à Santa Sé Apostólica, em nome, e por 

consentimento do seu prelado maior, houvesse por bem conceder que fosse 

privilegiado um altar que há na igreja do Convento de Santo António desta 

cidade de Lisboa, dedicado a Nossa Senhora das Dores. 

     O Santíssimo Padre Pio VII, movido da cordial devoção para com a mesma 

Senhora, e querendo promover mais e mais à piedade dos fiéis, não só 

concedeu a graça pedida do altar privilegiado quotidianamente, mas, além 

disto, por seu motu próprio, concedeu as indulgências mencionadas na folha 

inclusa. 

     Como porém, para tudo isto ser válido se necessita a aprovação e 

beneplácito de V. Exª com prelado diocesano que é deste patriarcado, por isso 

                                            
225

 O Papa Pio VII governou de 188 até à data da sua morte em 1823. 
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     Pede o suplicante a V. Exª. haja por bem, e para honra e glória de Deus e 

de Sua Santíssima Mãe, conceder o seu beneplácito para poderem ser válidas 

as mencionadas graças e indulgências. 

E orabit ad Dominum 

 [Despacho] Concedemos o beneplácito das graças e indulgências na 

conformidade que determina o Santíssimo Padre Pio VII. 

(a) O Arcebispo de Lacedemónia 

 

DOCUMENTO Nº 332 

1801, Junho, 18, Lisboa – Exposição do Provincial da Província de Santo 

António de Lisboa a pedir esmolas em dívida à Província, relativas ao 

Reino do Algarve. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 11. 

 

     Por alvará de 4 de Novembro de 1644 concedida a mercê de 4 quintais de 

atum em cada ano “assentados pagos no Almoxarifado das Almadravas do 

Reino do Algarve, os quais por descuido do seu procurador geral deixou o 

suplicante de os cobrar para o seu Convento de Santo António desta Corte 

para onde são aplicadas desde o ano de 1750 até 1772. 

    E porque o suplicante e seus religiosos vivem de esmolas e têm que acudir a 

vários reparos das igrejas da sua Província”… pede que sejam pagos os anos 

em falta (1750-1772) e que constam nas folhas de pagamento do Real Erário. 

     Informe o Contador Geral das Províncias … feitas as contas, as verificações 

e as perdas prefez um total de 141.300 reais que devia o Provincial de Santo 

António requerer ao Conselho da Fazenda (…). 

 

 

DOCUMENTO Nº 333 

1802, Fevereiro, 17, Lisboa – [Ordens] para que o Correio Geral do Reino 

despache livres de despesas as cartas emitidas pela Província de Santo 

António. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 11. 

 

     Dia o procurador geral da Província de Santo António de Portugal, que 

tendo Sua Alteza Real feito esmola e graça à mesma Província de não levar 

nada o Correio Geral deste Reino pelas cartas singelas, o que assim se tem 
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praticado. Acontece agora que alguns correios, em razão da lei novíssima das 

distâncias, as não querem dar livres, entendendo a graça feita só às primeiras 

distâncias, e não ao excesso, quando se deve entender indistintamente, em 

cujos termos sirva-se Vossa Senhoria passar ordem para que os correios 

respectivos aos conventos da dita Província dêem as cartas singelas livres sem 

atenção às distâncias, na forma da graça de Sua Alteza Real, portanto: Pede a 

Nossa Senhoria se digne mandar passar a ordem acima requerida. E receberá 

Mercê. 

[Despacho] A graça e esmola que o Príncipe Regente Nosso Senhor fez aos 

suplicantes compreende-se em todas as distâncias, contando que as cartas 

sejam singelas, segundo a denominação e peso determinado no Regulamento 

de 14 de Março de mil oitocentos e um, e nesta conformidade devem praticar 

os Correios do Reino, e se observa no Correio Geral de Lisboa. 

 Lisboa, 17 de Fevereiro de 1802 

Mascarenhas 

 [Reconhecida, assinada e selada com selo público e raso por Matias Gomes Ribeiro, 

tabelião público de notas. Lisboa, 3 de Março de 1802] 

 

 

DOCUMENTO Nº 334 

1802, Julho, 17, Coimbra (Colégio da Pedreira) – Termo da Qualificação 

das oposições feitas no Colégio da Pedreira Ano de 1802. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 5. 

 

     Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e dois, 

aos dezassete do mês de Julho do dito ano, nesta cela da residência do Irmão 

Ministro no Colégio de Santo António da Pedreira de Coimbra, foram chamados 

os Irmãos Mestres, Guardião Frei João do Carmo, Frei José do Amor Divino e 

Frei Nicolau das Chagas, juízes que o Irmão Ministro elegem para conhecerem 

do merecimento das oposições feitas neste Colégio pelos irmãos Frei José da 

Imaculada Conceição, Frei Pedro de Alcântara, Frei José da Purificação, Frei 

Manuel de Sant´ Ana e Frei Joaquim da Soledade e por unânime 

consentimento ficaram aprovados para ler Filosofia em primeiro lugar Frei José 

da Purificação, e em segundo lugar Frei José da Imaculada Conceição, 

enquanto aos três que são Frei Pedro de Alcântara, Frei Manuel de Santa Ana, 

e Frei Joaquim da Soledade reputam-se reprovados para ler Filosofia. Poderão 

por ora substituir as cadeiras de Filosofia pela necessidade que tem de mais 
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estudos filosóficos. Em fé do que fiz este termo que assinei com o Irmão 

Ministro e Mestres Juízes das oposições em o mesmo dia e ano ut supra. 

 (aa) Frei Alexandre da Nazaré, Ministro Provincial 

Frei João de Santa Maria, ex Leitor e Guardião 

Frei José do Amor Divino, ex Leitor 

Frei Joaquim de Santa Helena, Secretário da Província 

 

DOCUMENTO Nº 335 

1804, Dezembro, 14, Lisboa – Breve para a recondução de alguns 

prelados. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7, nº 32. 

 

Ex.mo e Reverendíssimo Senhor 

    Expõem a Vossa Exª.Reverendíssima, o Provincial da Província de Santo 

António de Portugal, que verificando-se nas eleições do capítulo intermédio 

próximo passado a necessidade de serem reconduzidos na guardiania do 

Convento de Santo António de Lisboa, o padre pregador Frei Manuel da 

Pureza, na do Colégio da Pedreira em Coimbra o Padre Mestre Frei José da 

Mãe de Deus, na da Casa Nova o padre pregador Frei João de Santa 

Margarida, e de ser eleito guardião do Pará o padre pregador e ex comissário 

Frei António do Nascimento, não obstante o haver sido este presidente in 

capite no mesmo convento por mais de dois meses, foram os conteúdos 

consecutivamente eleitos em virtude da habilitação que V. Exª se dignou 

conceder-lhes. 

    Mas porque esta o manda recorrer dentro do primeiro mês para verificar a 

nulidade da recondução, e qualidade, e merecimento das pessoas. 

   Portanto suplica o orador a V. Exª seja servido confirmar-lhe a referida graça. 

 Et orabit. 

 [Segue-se a cópia do Breve em latim (…) Reg. Lib 4º f. 167] 

 

 

DOCUMENTO Nº 336 

1805, Fevereiro, 22, Lisboa – Certificação de Frei Manuel da Pureza, 

pregador do Convento de Santo António de Lisboa, sobre o «baptismo de 

pretos». 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 3. 
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      Frei Manuel da Pureza, Pregador e Guardião deste Convento de Santo 

António de Lisboa certifico que, por despacho do Ex.mo Senhor Arcepisbo da 

Lacedemónia, vigário geral do Patriarcado, batizeis na igreja deste convento 

em 19 de Agosto de 1804, dois pretos que eram de João Pereira de sousa 

Caldas, e se chamaram um José e o outro António, cujo assento se acha na 

Freguesia da Pena, no Livro 22 a folhas 185, verso; 

     No mesmo Convento,  e com as mesmas legalidades batizareis, em 15 de 

Novembro de 1804 outros dois pretos, do dito João Pereira de Sousa Caldas, e 

se chamaram, um João, e outro Manuel; cujo assento se acha na dita freguseia 

no mesmo Livro a folhas 190. 

     Em 22 de Janeiro de 1805 batizeis, no mesmo Convento, seis pretos, que 

eram de Domingos Gomes Loureiro e se chamaram António, João Tomás, 

José, Francisco e Rufino, cujo assento se acha na dita fregusia da Pena, no 

Livro 22, a folhas 194 verso e para constar, fiz a presente que assino. 

 Convento de Santo António de Lisboa em 22 de Fevereiro de 1805 

Frei Manuel da Pureza, Guardião 

 

 

DOCUMENTO Nº 337 

1806, 4 de Março, Pará - Atestação do Estado Maior e outros oficiais sobre 

serem os religiosos do Convento de Santo António de Belém do Pará os 

mais capazes para servirem de pregadores e confessores, atendendo ao 

exemplo da sua conduta. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18. 

 

     Nós abaixo assinados, o Estado Maior e mais oficiais do Primeiro 

Regimento de Linha da cidade do Pará, atestamos que os religiosos do 

Convento de Santo António da mesma cidade, depois de serem na fundação 

deste Estado ministros incansáveis do Evangelho, que com o seu zelo tiraram 

e fizeram descer dos matos inumeráveis gentios com que estabeleceram tantas 

povoações, são ainda hoje os mais prontos para exercer o santo ministério, 

tanto no púlpito como no confessionário, a qualquer tempo e hora que sejam 

chamados.  

     O desinteresse com que sempre se prestaram ao bem público está assaz 

patente na pobreza seráfica em que vivem, pois não lhes resulta dos seus 

grandes serviços, mais do que a glória de terem trabalhado muito pela religião 
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e pelo Estado, e um único convento em que residem com uma pequena cerca. 

Sempre obedientes aos superiores da Ordem eclesiástica e civil, não consta 

que tenham jamais sido causa de sublevação, desordens ou motins. 

     Pobres e humildes como o seu santo patriarca, eles edificam com o 

exemplo e com a palavra. Todas as funções do culto divino se fazem no seu 

convento com muita decência, onde o povo concorre com devoção por se 

acharem ali os melhores pregadores que presentemente tem a cidade. Eles 

são caritativos com os pobres, a quem fazem participantes das esmolas que os 

fiéis liberalmente lhes dão em recompensa dos espirituais benefícios que os 

ditos religiosos recebem. 

     Esta é a verdade que não duvidamos atestar debaixo da nossa palavra de 

honra, em fé do que mandamos passar a presente que assinamos. 

Pará, 4 de Março de 1806 

(assinaturas) 

 

DOCUMENTO Nº 338 

1812, 23 de Maio [impresso] – Tábua do Capítulo Provincial da Província 

de Santo António de Portugal celebrado no Convento de Santo António 

da Castanheira, presidindo por Authoridade Apostólica, e Consenso 

Régio, o N. C. Ir. Frei Joaquim do Rosário, Pregador Jubilado, Ex. 

Custódio e Ministro Provincial. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 6. 

1 Ministro Provincial                      

1 Custódio                                     

4 Definidores                                 

1 Comissário do Pará                    

1 Secretário da Província              

Conventos, Guardiães, Presidentes e Porteiros 

Santo António de Lisboa; 

Santo António da Convalescença; 

Nossa Senhora do Amparo da Casa Nova; 

Nossa Senhora dos Anjos do Soveral; 

Santo António da Castanheira; 

Santa Catarina da Carnota; 

Santo António da Merceana; 

Santo António do Pinheiro; 
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Nossa Senhora do Loreto de Tancos; 

Santo António da Sertã; 

São José de Cernache; 

Santo António de Penela; 

Nossa Senhora do Cardal do Pombal; 

Santo António da Pederneira (sic.) em Coimbra; 

Nossa Senhora da Conceição em Cantanhede; 

Santo António do Grão-Pará. 

Mestres dos Noviços 

Santo António da Castanheira 

Santo António da Penela 

Mestre de Coristas  

 

DOCUMENTO Nº 339 

1812, Lisboa, Convento de Santo António – Mapa Geral dos Conventos e 

Hospícios da Província de Santo António, dos religiosos moradores, dos 

apóstatas e dos que estão fora legitimamente. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Livro 6. 

 

Mapa Geral dos Conventos e Hospícios da nossa Província, dos Religiosos 

moradores nos ditos, dos apóstatas, e dos que estão fora legitimamente. 

Feito por mandado do Irmão Secretário Frei António do Loureto Ano 1812 

 

Convento de Lisboa (Santo António) 

Convento da Convalescença (Santo António) 

Convento da Casa Nova (Nossa Senhora do Amparo) 

Convento do Sobral (Nossa Senhora dos Anjos) 

Convento da Merceana (Santo António) 

Convento da Carnota (Santa Catarina) 

Convento da Castanheira (Santo António) 

Hospício de Vila Franca 

Convento do Pinheiro (Santo António) 

Convento de Tancos (Nossa Senhora do Loreto) 

Convento da Penela (Santo António) 

Convento de Cantanhede (Nossa Senhora da Conceição) 

Hospício da Anadia 
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Colégio de Coimbra (Santo António da Pedreira) 

Hospício de Condeixa 

Convento de Pombal (Nossa Senhora do Cardal) 

Convento de Cernache (São José) 

Convento da Sertã (Santo António) 

Convento do Pará (Santo António) 

Apóstatas 

Estão fora legitimamente 

Convento de Lisboa (Santo António) 

Frei Francisco das Dores, Pregador e guardião 

Frei Francisco da Conceição, Padre mais digno 

Frei Silvestre do Rosário 

Frei Joaquim de Santa Helena, Ex leitor e Padre Im.mo 

Frei Francisco da Cruz, Pregador e Padre Honorário 

Frei Henrique de Jesus Maria, Pregador Régio 

Frei José de Santa Rita, Ex Leitor e Pregador Régio 

Frei Manuel da Pureza, Primeiro Padre Honorário 

Frei José de São Romão, Ex Leitor e Custódio 

Frei Vitorino da Assunção, Definidor 

Frei Manuel da Salvação, Padre Jubilado e Definidor 

Frei Manuel das Dores, Definidor 

Frei Manuel da Piedade, Pregador e Definidor 

Frei Manuel de Santo Honório, Padre Jubilado e Ex Definidor 

Frei José de Santa Isabel, Padre Jubilado e Ex Definidor 

Frei Francisco dos Remédios, Padre Jubilado e Ex Definidor 

Frei Manuel de Santa Margarida, Padre Jubilado e Ex Definidor 

Frei José do Santíssimo Rosário de Maria, Padre Jubilado e Ex Definidor 

Frei João da Rainha dos Anjos, Pregador 

Frei Nicolau da Conceição, Pregador Jubilado e Procurador Geral 

Frei Tomás dos Desposórios, Pregador 

Frei Joaquim de Santa Rita, Confessor 

Frei Pascoal do Nascimento, Confessor e Porteiro-Mor 

Frei António de São José, Confessor 

Frei João de Nossa Senhora da Graça, Confessor e Mestre de Cerimónias 

Frei João de São José Torre, Confessor e Presidente (Guardião de Tancos) 

Frei Bernardo de Quintaval, Pregador (Presidente da Casa Nova) 

Frei António de Jesus Maria, Pregador, Confessor e Sacristão-Mor 

Frei Vicente de Sant´Ana, Sacerdote 
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Frei José do Espírito Santo, Sacerdote e Organista 

Frei Luís Gonzaga, Confessor 

Frei Rafael da Conceição, Sacerdote e Mestre de Cerimónias 

Frei José de Santa Delfina, Sacerdote 

Frei José de Nossa Senhora do Amparo, Sacerdote 

Frei João da Apresentação, Sacerdote 

Frei Bernardo da Nazaré, Sacerdote 

Frei João Baptista de Jesus, Sacerdote (Soveral) 

Frei José da Piedade, Sacerdote 

Frei António de Nossa Senhora do Pranto, Sacerdote (Pinheiro) 

Frei António de Santa Margarida, Sacerdote e Corista 

Frei António da Virgem Maria, Corista 

Frei Bernardo da Vera Cruz, Corista 

Frei Manuel da Conceição, Sacerdote e Corista 

Frei Manuel das Dores, Leigo e Porteiro-Menor 

Frei José da Virgem Maria, Leigo e Esmoler 

Frei António da Visitação, Leigo e Esmoler 

Frei Clemente da Conceição, Leigo e Esmoler 

Frei José do Amparo, Leigo e Enfermeiro-mor 

Frei João da Pureza, Refeitoreiro 

Frei António da Mãe de Deus, Leigo e Procurador-Menor 

Frei João de Nossa Senhora das Maravilhas, Leigo e Esmoler 

Frei António de São Bento, Leigo e Esmoler 

Frei José da Anunciação, Leigo e Sacristão-Menor 

Frei José das Dores, Leigo e Esmoler 

Frei Manuel do Rosário, Leigo e Dispenseiro 

Irmão José de Santo António, Donato 

Irmão Manuel de São Pedro, Donato 

Irmão João de Santo António, Donato 

Irmão António da Senhora das Dores, Donato 

Irmão José da Conceição, Donato 

 

Colégio de Coimbra (Santo António da Pedreira) 

Frei António do Nascimento 

Frei Vitorino da Assunção, Prior e Guardião 

Frei Manuel da Epifania, Ex Definidor 

Frei José da Mãe de Deus, Ex Definidor e Ex Leitor 

Frei Nicolau das Chagas, Ex Leitor obiit 

Frei João Evangelista, Leitor 
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Frei João da Salvação, Leitor 

Frei Joaquim de São Paulo, Leitor (Carnota) 

Frei Paulo da Soledade, Leitor 

Frei Ricardo da Piedade, Confessor (Penela) 

Frei Francisco da Piedade Colegial e Presidente 

Frei João de Santa Helena, Colegial 

Frei Joaquim de Santo Agostinho, Colegial 

Frei Lourenço da Soledade, Colegial obiit 

Frei Francisco da Pureza, Colegial 

Frei João dos Remédios, Colegial 

Frei Francisco do Monte Líbano, Colegial 

Frei José da Pureza, Colegial 

Frei João do Menino de Deus, Colegial 

Frei Timóteo da Virgem Maria, Colegial 

Frei Vitorino da Assunção, Leigo (Lisboa) 

Frei Vitorino da Assunção, P. I e Definidor Actual 

Convento do Pará (Santo António) 

Frei José de Maria Santíssima, Pregador e Comissário Provincial 

Frei António da Purificação, Padre e Guardião 

Frei António de Santa Teresa, Pregador 

Frei Francisco da Vera Cruz, Confessor e Ex Comissário 

Frei João da Natividade, Padre  

Frei José das Dores, Padre 

Frei João Caetano da Madre de Deus, Padre  

Frei José da Virgem Maria, Pregador 

Frei José de Leonissa, Pregador 

Frei José da Luz, Pregador 

Frei António do Espírito Santo, Pregador 

Frei João de Santa Bárbara, Pregador 

Frei Francisco do Monte Alverne, Pregador 

Frei Leonardo do Rosário, Pregador 

Frei Tomé da Pureza, Pregador 

Frei Manuel da Encarnação, Leigo e Comissário da Terra Santa sujeito ao Bispo 

Frei Francisco da Avé Maria, Leigo 

Frei António da Madre de Deus, Leigo 

Frei Francisco do Bom Sucesso, Sacerdote 

  

DOCUMENTO Nº 340 
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1818, Lisboa, Maio, 14, Convento de Santo António de Lisboa – 

Requerimento do Síndico do Convento de Santo António de Lisboa para o 

pagamento de três missas que lhe são devidas pelo exercício do cargo, 

conforme os Estatutos. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7  

 

Reverendíssimo Senhor Presidente do Capítulo Ministro Provincial e Definitório 

       [À margem: Despacho: “Concedemos as três missas de que faz menção o 

requerimento”, Mesa Definitorial, 14 de Maio de 1818, Frei José de Santo 

António, Definidor e Secretário da Mesa] 

      Diz Tomás José Borges de Brito, que ele há trinta e três anos, e como 

consta da patente inclusa, é síndico dos religiosos do Convento de Santo 

António de Lisboa, e como pelas leis desta Província lhe é concedida uma 

missa por cada dez anos que serve o dito ministério de síndico, e isto por toda 

a Província. Por isso, pede a V. Reverendíssima e ao Reverendo Definitório 

haja por bem conceder-lhe as três missas que lhe competem e que ele suplica. 

      E Roga Mercê. 

 [Inclui em anexo]: 1785, 13 de Fevereiro, “Convento de Santo António de 

Lisboa, Resolução da Mesa do Definitório sobre o requerimento do síndico do 

Convento de Santo António de Lisboa”. 

 Frei José da Pureza, Ex-Leitor de Teologia, Examinador Sinodal do 

Patriarcado, Ex-Custódio, Padre da Província da Arrábida e Ministro Provincial 

desta nossa Província de Santo António neste Reino de Portugal, etc. 

 A nosso mui devoto Irmão, o Senhor Tomás José Borges de Brito, saúde 

e paz em Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Porquanto nosso Seráfico Patriarca São Francisco, como amantíssimo 

da altíssima pobreza evangélica, a todos os professos da sua primeira Regra 

nos proibiu totalmente todo o domínio das coisas mundanas, em que só nos 

consentiu o simples uso de feito, e a piedosíssima Santa Sé Apostólica por sua 

benignidade e solicitidão vigilantíssima, adjudicou a si e à Romana Igreja todo 

o domínio e propriedade das coisas temporais, de que usamos, e nos proveu 

clementissimamente com o oportuno remédio, para que, por falta das coisas 

temporais não perecessemos, quando nos determinou os seus próprios 

síndicos com poder de nos sublevar nas presentes ou imediatas  

necessidades, não só com as esmolas que em seu poder conservassem, mas 

também com as que de qualquer modo licitamente nos pertencessem, salva 
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sempre a mais reformada pureza do nosso seráfico instituto, determinando 

muitos Sumos Pontífices, especialmente o Senhor Papa Inocêncio IV na sua 

Bula, que começa: Dilectis filiis generali, & Provincialibus Ministrus Fratrum 

Minorum, etc. E o Senhor Papa Nicolau 4.º na sua Bula que principia Dilectis 

filiis generali, & Provincialibus Ministrus, & Custodibus, etc., Por seus próprios 

síndicos, e ecónomos, aquelas pessoas mais qualificadas que para isto fossem 

nomeadas e declaradas pelos Ministros Gerais e Provinciais nas suas famílias.   

     Nós, que sem merecimentos próprios agora presidimos a todos os nossos 

religiosos desta Santa Província de Santo António, desejando sobretudo ajudá-

los na mais pura tranquilidade de suas religiosas consciências, e socorrê-los 

nas suas temporais necessidades, constando-nos ao presente que os nossos 

religiosos existentes no nosso Convento de Santo António de Lisboa no Campo 

de Sant ´Ana necessitam de síndico de Sua Santidade por nós nomeado, 

certificados nós, da louvável cristandade, discreto zêlo, amável prudência, 

benigna piedade, e devotíssima caridade com que V.M. se tem exercitado 

muitas vezes para com os nossos religiosos, confiando nós muito na Divina 

Providência que daqui por diante V.M. preserve na sua piíssima afeição para a 

nossa Ordem seráfica. 

     Pelas presentes Letras nomeamos e declaramos a Vossa Mercê, Senhor 

Tomás José Borges de Brito, Síndico Apostólico, verdadeiro procurador e 

legítimo ecónomo da Santa Igreja Romana, como nos é concedido pelos 

decretos e declarações dos Sumos Pontífices, em cuja virtude pronunciamos e 

promulgamos a V.M. nomeado, e declarado Síndico do sobredito convento, e 

Vossa Mercê poderá livremente usar do dito sindicato, e administração 

conforme o poder que Sua Santidade lhe concede, para que em nome da 

Santa Igreja de Roma possa, quando os prelados lho requererem, procurar, 

defender, requerer, comprometer, concertar, quitar, comprar, vender, trocar, 

descambrar (?), despender, distribuir, gastar e alienar o que da nossa Religião 

são, ou forem dadas para o uso dos religiosos, e recebidas dele conforme a 

nossa Regra e Declarações Apostólicas, comutá-las em outras necessárias ao 

dito convento, assim para seus edifícios e ornamentos, como para victu, e 

vestitu dos religiosos nele habitadores, e do recebido possa Vossa Mercê dar 

quitações e conhecimento, com tudo o mais que cumprir para o bem do dito 

convento e religiosos dele, como bastante e suficiente procurador, e fiel 

administrador das coisas, que à nossa Ordem são oferecidas, e outorgadas, 

cujo domínio à Santa Igreja Romana pertence, e o uso aos religiosos é 
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concedido. E assim possa Vossa Mercê, em nome da Santa Igreja de Roma, 

estabelecer um e muitos procuradores, quais e quantos lhe parecer, e por bem 

tiver, revogá-los, e criar outros de novo, ficando sempre em Vossa Mercê o 

principal poder deste sindicato e administração, com a mesma autoridade que 

Sua Santidade lhe concede, e todas suas incidências, dependências, 

emergências, etc. 

     E conexados com livre e geral administração pelo Geral fica Vossa Mercê 

relevado de todo o cargo de satisfação, e fiadoria com  todas suas cláusulas 

especiais e gerais. 

     E posto que nós, tendo professado a mesma altíssima pobreza, não 

podemos com temporais benefícios a Vossa Mercê recompensar os trabalhos 

deste síndico, contudo já com nossos predecessores solicitamos corresponder 

com espirituais benefícios ao caritativo zelo de Vossa Mercê. 

     E a sua tão manifesta devoção da nossa Ordem seráfica, impetrando-lhe da 

benignidade do Senhor Papa Clemente VII que Vossa Mercê, e toda a sua 

família, possam gozar de todas as graças e indulgências, remissões, desculpas 

e favores de que nós, os religiosos, gozamos. 

    E assim, participarão de todos os nossos bens espirituais, convém a saber: 

missas, orações, sufrágios, divinos ofícios, jejum, abstinências, penitências, 

peregrinações, lições, meditações, observâncias, devoções, e de todas as 

outras boas obras que a Divina Clemência nos aceitar agradáveis, assim na 

vida, como na morte. 

     Além de que, quando Deus for servido que Vossa Mercê, sendo síndico, 

passe desta temporal vida para a eterna, se farão pela sua alma os sufrágios 

que a Província tem ordenado. 

     Finalmente, para que a todas as coisas sobreditas se dê inteira fé, e tenham 

o seu devido vigor, mandamos passar esta carta por nossa própria mão 

assinada, selada com o selo maior do nosso ofício, e referendada pelo nosso 

Secretário. 

   Em este Convento de Santo António de Lisboa, aos 13 de Fevereiro de 1785.  

Deus Guarde a Vossa Mercê Caríssimo Irmão Ministro Provincial. 

 

      (aa) Frei José da Pureza, Ministro Provincial 

   Frei Joaquim da Encarnação, Secretário da Província. 

 

DOCUMENTO Nº 341 
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1813, Dezembro, 16, S.l. – Breve para a recondução de alguns prelados. 

Ano de 1813. Ministro Provincial o Padre Mestre Frei José de São Romão. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 7, nº 33. 

  

Ilustríssimo. e Ex.mo Senhor, 

     Expõe a V. Exª. o Provincial da Província de Santo António de Portugal, que 

verificando-se nas eleições do capítulo intermédio próximo passado, a 

necessidade de serem reconduzidos nas prelasias, o Padre Frei Nicolau da 

Conceição guardião do Convento de Lisboa, o Padre Frei José de Santo 

António guardião da Convalescença, o Padre Frei do Leonissa guardião do 

Grão-Pará, como também se trocarem no partido o guardião do Pinheiro com o 

guardião de Cernache, agora, segundo a cláusula do breve de habilitação 

conferido por Vª. Exª. exige dispensa. 

     Portanto, pede a V. Exª. o orador se digne dispensar no impedimento que 

os sobreditos guardiães tinham. E outrossim, confirmar a graça para que os 

habilitou. Et orabit ad Dominum 

 

[Segue transcrição do Breve em latim Reg. Lib 6º, fol. 268] 

  

  

DOCUMENTO Nº 342 

1818, Dezembro, 2, Belém do Pará – Inventário das Alfaias pertencentes a 

este Convento de Santo António da Cidade do Pará, feito por Francisco 

da Lapa, Guardião do dito Convento. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 18, doc. 38. 

 

     Inventário das Alfaias pertencentes a este Convento de Santo António da 

Cidade do Pará feito por Frei Francisco da Lapa, Guardião do dito Convento no 

dia dois de Dezembro de 1818. 

Refeitório 

Painel da Ceia do Senhor ….…………………………………………….…………..1 

Um Flos Sanctorum ..……….…………………………………………….…………..2 

Uns Estatutos da Província ……..……………………………………….…………..1 

Uma toalha grande de mesa de Guimarães………….…………………………….1 

Quatro ditas de dita de pano adamascado…………….…………………………...4 

Uma dita de dita ordinária…………………………………………………………….1 
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Seis ditas de mão……………………………………….……………………………..6 

Vinte e sete panos de rações e seis penteadoras….……………….……………33 

Quatro Alfaias ………………………………………….……………………………...4 

Quarenta e quatro garrafas para a mesa de Santo António e de Nossa 

Senhora……………………………………………………………………………….44 

Duas ditas para azeite e vinagre…………………………………………………… 2 

Três frascos grandes …………………………………………………………………3 

Vinte e cinco copos, cinco de cálice, catorze para vinho e seis para água 

…………………………………………………………………….……………………25 

Treze dúzias de pratos de pó de pedra grandes para guardanapo….…………13 

Uma dita dos ditos menores para o dito…………………………………………….1 

Sete dúizias dos ditos para sopa………………………………………….…………7 

Uma dita dos ditos grosseiros……………………………………………..…………1 

Seis 

plangenas………………………………………………………………….….………..6 

Doze tijelas grosseiras para farinha………………………..………………………12 

Dezasseis pires ………………………………………………………………..….....16 

Doze albarradas, nove com tampa e três sem tampa …..………………………12 

Quatro potes, dois grandes e dois pequenos………………………………..……..4 

Uma bilha………………………………………………………………………….……1 

Duas terrinas de pó de pedra…………………………………………………….…..2 

Dois aparelhos de barro para azeite e vinagre…………………………………..…2 

Um dito de estanho para o dito e dito……………………………………………….2 

Um garrafão de vidro empalhado………………………………………………........1 

Uma ratoeira……………………………………………………………………………1 

Dois tabuleiros ……………………………………………………………………….. 2 

Cinco caixas para roupa, arroz e feijão……………………………………………..5 

Vinte e dois talheres de faca, garfo e colher…………………………..………… 22 

Um candeeiro de latão amarelo e um ferro para o dito…………….……………..1 

Uma botija………………………………………………………………………………1 

Cozinha 

Quatro caldeirões de cobre, dois grandes e dois pequenos…………………….. 4 

Duas caçarolas do dito....................................................................................... 2 

Duas frigideiras do dito……………………………………………………….……… 2 

Uma marmita do dito…………………………………………………………….........1 

Três espanadeiras, duas grandes e uma pequena………………………………  3 
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Cinco colheres de tirar caldo, duas grandes e três pequenas…………………   5 

Dois tachos……………………………………………………………………………..2 

Duas grelhas de assar carne………………………………….…………….……… 2 

Uma machadinha………………………………………………..….…………………1 

Quatro trempes de ferro.......................................................................................4 

Dois espetos…………………………………………………………………..…..….. 2 

Uma candeia de cobre……………………………………………………..…..……. 1 

Três amontalias (?) de lata…………………………………………………………...3 

Três funis da dita……………………………………………………………………... 3 

Um grão de pedra…………………………………………………………………......1 

Um braço de balanças com alguns pertences………………………………..........1 

Um poço de duas arrobas………………………………………………...…….…... 1 

Um dito da meia dita………………………………………………………………..... 1 

Um dito de uma libra…………………………………………………………………. 1 

Um dito da meia dita………………………………………………………………..…1 

Horta 

Uma nora……………………………………………………………………………… 1 

Seis enxadas…………………………………………………………………............ 6 

Seis machados…………………………………………………………………......... 6 

Uns serrotes……………………………………………………………………………6 

Três correntes………………………………………………………………………….3 

Três foices…………………………………………………………………………...…3 

Três ferros de cova…………………………………………………………………... 3 

Duas serras…………………………………………………………………………….2 

Um regador……………………………………………………………………….........1 

Dois sachos……………….……………………………………………………………2 

Duas torneiras de bronze……………………………………………………….........2 

Enfermaria 

Um Altar……………….………………………………………………………………..1 

Uma pedra de ara…..………………………………………………...……………….1 

Uma imagem do Santo Cristo………………………………………………………..1 

Dois castiçais de pau……………………………………………...…………….........2 

Um retábulo de Nossa Senhora………………………………….…………………..1 

Seis cortinas…………………………………………………………………………....6 

Vinte lençóis…………………………………………………………………………..20 

Quatro enxergões, três emparelhados e um vazio……………...…………………4 
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Três calções de riscadilho (…) ………………………………………………………3 

Sete fronhas grandes……………………………………………………………........7 

Duas pequenas……………………………………….………………..…………….. 2 

Quatro ditas novas…………………………………………………...………………..4 

Quatro troupeiras de riscadilho empalhadas…………………...…………………..4 

Uma cabaceira adamascada…………………………………………………………1 

Seis toalhas de mesa para doentes……………………………..…………………..6 

Seis camisas para os ditos……………………………………..…………………….6 

Uma tapurana (?)usada…………………………………………..…………………..1 

Uma colcha nova tecida de algodão………………………………………………...1 

Vinte e três ventosas…………………………………………………………….......23 

Duas seringas, uma de latão branco, e outra do dito amarelo…..……………….2 

Uma comadre de estanho…………………………………………………………….1 

Um urinal de vidro…………………………………………………………...………...1 

Uma buceta………………………………………………………………………..…...1 

Uma banheira e otrama (?)……………………………………………………..…….1   

Duas bacias de pés, uma do dito nova, outra do dito antigo…………….……….2 

Duas chocolateiras novas, grande e pequena…………………………….……….2 

Duas bacias de pés, uma da dita nova, e outra da dita antiga…………..……….2 

Um candeeiro de latão amarelo……………………………………………...………1 

Quatro garrafas para os remédios dos doentes……………………………...…… 4 

Um perfumador……………………………………………………………………..….1 

Quatro arquibancos………………………………………………………...………....4 

Seis leitos……………………………………………………………………………….6 

Duas mesas…………………………………………………………………………….2 

Uma caixa para roupa…………………………………………………………….......1 

Coro 

Uma imagem do Santo Cristo………………………..…………………...………….1 

Dois castiçais de pau………………………………………………………………….2 

Uma imagem de Nossa Senhora da Assunção….……………………………….. 1 

Uma dita de São José com o Menino Jesus…………..……………………………1 

Um cortinado de tafetá encarnado…………………….…………………………… 1 

Dois Painéis, um de Nossa Senhora, e outro de Santa Clara……………………2 

Uma estante grande, e uma dita pequena são de madeira………………………2 

Um Psaltério, um Antifonário, um livro grande de cantochão antigo, e um 

caderno novo do dito com o ofício do Santo Padre………………………………. 4 
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Um Breviário grande usado…………………………………………………………..1 

Um jogo de Breviários pequenos com sua capa dourada……………………….. 1 

Um dito dos ditos novo com sua capa preta……………………….……………….1 

UmMartirológio e um Missal muito usado………………………………….……… 2  

Quatro cordões com seus panos de Bretanha para a Estante coral..………….. 4 

Uma tábua dourada da ladanha de Nossa Senhora………………….………..… 1 

Três caixas e um capacho de esparto para um dos ditos……………………….. 4 

Dois livros de Oração Mental pelo Padre Manuel Bernardes……..…..………… 2 

Sacristia 

Um Altar………………………………………………………………………………...1 

Um Crucifixo………………………………………………………...………………….1 

Três imagens do Menino Jesus………………………………….…………………..3 

Dois sacrários………………………………………………………………………….2 

Seis espelhos dourados……………………………………………………………....6 

Seis Missais, três renovados e três usados………………………………………...6 

Um Missal Romano Seráfico………………………………………………………....1 

Dois Directórios fúnebres…………………………………….……………………….2 

Quatro pares de galhetas de vidro  … ………………………………………….…..4 

Seis varas de palio douradas………..………………………………………….……6 

Dois turíbulos de latão, e duas navetas do mesmo………...……………………..4 

Oito castiçais de estanho, quatro velhos e quatro novos………….……………...8 

Uma âmbula preparada dos Santos Óleos……………………………….………...1 

Uma chave dourada para o Sacrário…………………………………….………….1 

Uma dita da dita do dito usual ..………………………………………….………….1 

Quatro genuflectórios encarnados ………………………………………..………...4 

Duas planetas pliçadas de cor preta …………………………………….………… 2 

Dois estolões do dito ………………………………………………………………… 2 

Dos manípulos do dito …………………………………………………...…………. 2 

Dois vasos de prata para o depósito do Santíssimo Sacramento ……….………2 

Um purificador de prata com seu prato e tampa …………….…………………….1 

Dois ditos de barro …………………………………………………………….......... 2 

Um relicário …………………………………………………………………………....1 

Um dito com a língua de Santo António …………………………….……………...1 

Uma custódia de prata ……………………………………………………………… 1 

Sete cálices de prata dourados por dentro com duas patenas e colheres ……..7 

Um dito novo de damasco branco conteúdo de retrós amarelo ………………....1 
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Um dito do dito novo encarnado ………………………………………………….....1 

Um dito do dito verde …………………………………………………………………1 

Um dito do dito roxo ……………………………………………………………….….1 

Uma bolsa de corporais nova de damasco branco com tecido de retrós …...….1 

Sete ditas dos ditos brancos …………………………………………………..…….7 

Três ditas encarnadas …………………………………………………………….….3 

Quatro ditas verdes ………………………………………………………………..….4 

Três ditas roxas …………………………………………………………………….....3 

Cinco ditas pretas ……………………………………………………………………..5 

Seis véus brancos, cinco para o comum, e um para as festas clericais ………..6 

Quatro ditas encarnadas ……………………………………………………………..4 

Quatro ditas verdes …………………………………………………………...………4 

Quatro ditas roxas ………………………………………………………….…………4 

Quatro ditas pretas ……………………………………………………………………4 

Dois panos de estante de altar de cor branca e encarnada …………..………    2 

Um dito de balbuta (?) preta para a dita do dito ………………………..………….1 

Um dito para as dita do dito de pé………………………………………..………….1 

Um dito do dito para as vésperas ……………………………………………...……1 

Um dito do dito para o túmulo da Eça ………………………………………...........1 

Dois ditos de baeta preta para cobrir as tarimbas …………………………...……2 

Cinco mangas para a cruz processional, duas brancas, uma encarnada, uma 

roxa e uma, digo, prateada ……………………………………………....................5 

Uma Casula rica de damasco branco com tecido de ouro ……………………….1 

Duas dalmáticas ditas do dito, e dito ……………………………………………….2 

Uma casula nova de damasco branco com tecido de retrós …………………….1 

Seis ditas ordinárias de damasco encarnado ………………………………...……6 

Quatro ditas de dito roxo………………………………………………………..…….4 

Quatro ditas de dito verde ……………………………………………………..….…4 

Duas ditas pretas ………………………………………………………………..…....2 

Uma dita de balbote preto ……………………………………………………………1 

Duas dalmáticas ricas de damasco branco tecido de retrós amarelo,  com suas  

dragonas …………………………………………………………………….…….......2 

Duas ditas do dito ordinário ……………………………………………………….....2 

Duas ditas de balbute preto ………………………………………………………….2 

Quatro casulas de damasco branco para o comum ………………………...........1 

Dois véus de ombros de pano branco, um rico e outro ordinário ………………..2 
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Dois ditos, um roxo e outro encarnado ………………………………………….….2 

Uma capa de asperges de damasco branco com torcidos de ouro……………...1 

Duas ditas do dito usadas……………………………………………………….……2 

Quatro ditas do dito, uma encarnada, uma rosa, uma verde, outra roxa, e outra 

de sebastos de prata ………………………………………………………….……...4 

Dezoito palas de todas as cores…………………………………………………...18 

Sete sobrepelizes………………………………………………….…………….........7 

Oito corporais dobrados novos …………………………………………………...... 8 

Cinco ditos ordinários……………………………………………………………...….5 

Dezanoves sanguinhos…………………………………………….………………..19 

Quinze purificadores…………………………………………………………………15 

Dezoito cordões de alvas …………………………………………………………..18 

Catorze Amitos, nove para o comum, e cinco para os dias clássicos …………14 

Dezoito alvas e vários usos………………………………………………………... 18 

Sete toalhas novas dos altares da Bretanha ………………………………………7 

Seis da dita ordinária …………………………………………………………………6 

Duas ditas novas com sua venda ………………………………………………….. 2 

Vinte e uma ditas de algodão e linho …………………………………………….. 21 

Uma dita ordinária ……………………………………………………………….……1 

Duas ditas de comunhão …………………………………………………………… 2 

Duas ditas de mãos ……..……………………………………………………...…… 2 

Uma capa de gorgorão pardo nova para o Nosso Padre ………………..……… 1 

Um umbelo e um pálio ………………………………………………………….…… 2 

Dez alcatifas, quatro grandes para acapela-mor, quatro das pequenas para os 

estrados dos altares, uma dita grande rica, e uma dita grande pequena rica...10 

Ums cortina para a boca da Capela do Santíssimo Sacramento ………………..1 

Uma dita para São Sebastião………………………………………………………..1 

Uma caixa para condicionar os ornamentos ……………………………………….1 

Igreja 

Capela-mor 

Uma Imagem do Nosso Padre com seu manto, resplendor e cruz de prata …. 1 

Uma dita do Nosso Padre São Domingos com seu resplendor e cruz de prata  1 

Uma dita de São Diogo com  resplendores de prata ……………………….…… 1 

Uma dita de São Pedro de Alcântara com seus resplendores de prata ….…… 1 

Dois painéis, um grande e outro pequeno ………………………………...……… 2 

Quatro castiçais de latão …………………………………………………………… 4 
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Um docel de damasco branco com seu véu de cores…………………………….1 

Uma cápsula ……………………………………………………………………..……1 

Uma cortina encarnada da boca da tribuna ………………………………………..1 

Trinta e seis castiçais dourados do trono …………………………………………36 

Seis ditas e uma cruz de banqueta ………………………………………………....6 

Duas credências ………………………………………………………………………2 

Três latadores (?) e uma urna pintada ……………………………………………..4 

Doze cortinas dos painéis …………………………………………………………..12 

Uma caldeirinha de latão …………………………………………………………….1 

Duas Campaínhas do dito ……………………………………………………………2 

Um tocheiro para o círio pascal ……………………………………………………..1 

Um candeeiro para trevas ……………………………………………………………1 

Um baldaquino ………………………………………………………………………...1 

Um frontal de damasco com tecido de ouro ……………………………………….1 

Um dito de damasco branco ordinário …………………………………………… ..1 

Um dito do dito encarnado …………………………………………………………...1 

Um dito do dito roxo …………………………………………………………………..1 

Um dito do dito verde …………………………………………………………………1 

Um dito de balbute preto novo ………………………………………………………1 

Quatro jarras douradas ……………………………………………………………….4 

Uma estante de tesoura ……………………………………………………………...1 

Uma de alter …………………………………………………………………………...1 

Um guarda pó …………………………………………………………………………1 

Uma imagem do Senhor Ressuscitado …………………………………………….1 

Capela do Santíssimo Sacramento 

Um Sacrário dourado …………………………………………………………………1 

Um Painel da Ceia …………………………………………………………………....1 

Seis castiçais dourados ………………………………………………………………6 

Uma Cruz com o Santo Cristo ……………………………………………………… 1 

Um frontal de damasco branco novo ……………………………………………… 1 

Um dito do dito novo tecido de ouro ………………………………………………..1 

Um dito do dito novo com tecido de retrós …………………………………………1 

Um dito do dito ordinário ……………………………………………………………..1 

Um dito do dito com tecido de prata ………………………………………………..1 

Um dito do dito novo encarnado …………………………………………………… 1 

Um dito do dito verde novo …………………………………………………………. 1 
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Um dito do dito roxo novo …………………………………………………………... 1 

Uma esteira ……………………………………………………………………………1 

Uma pedra de ara ………………………………………………………………….....1 

Uma lâmpada de latão …………………………………………………………….…1 

Um sitial de damasco encarnado ……………………………………………………1 

Uma cortina e sanefa …………………………………………………………………2 

Um pano de correr de tafetá encarnado para a boca da Capela do Santíssimo 

Sacramento ……………………………………………………………………………1 

Um guarda pó …………………………………………………………………………1 

Seis castiçais dourados …………………………………………………………….. 6 

Um Missal novo e moderno ………………………………………………………….1 

Uma imagem do Senhor Crucificado ……………………………………………….1 

Capela de Santo António 

Uma imagem de Santo António com seu resplandor e cruz de prata e com 

outro resplandor e cruz fumado de ouro ……………………………………………1 

Um Menino de Deus com sua coroa de prata e com outro perfumado de ouro. 1 

Uma peanha dourada ………………………………………………………………...1 

Um manto e capelo de cetim bordado de ouro …………………………………... 1 

Um dito do dito com espiguilha …………………………………………………..… 1 

Quatro castiçais de pau e uma cruz com Santo Cristo …………………………...2 

Um frontal de damasco branco ………………………………………………….…..1 

Um dito do dito ordinário …………………………………………………….……….1 

Um dito do dito roxo ……………………………………………………….………….1 

Um dito encarnado ……………………………………………………..……………..1 

Um dito verde ………………………………………………………………………… 1 

Uma pedra de ara …………………………………………………………………….1 

Uma estante e um guarda pó ………………………………………………………..1 

Um sitial de damasco encarnado ……………………………………………………1 

Capela de Nossa Senhora da Conceição 

Uma Imagem de Nossa Senhora com sua coroa de prata ………………………1 

Uma peanha dourada e uma segunda banqueta nova para a dita ……………...2 

Um manto de seda branco …………………………………………………………..1 

Um dito de espiguilho de cetim azul ………………………………………………..1 

Um dito da nobreza…………………………………………………………………... 1 

Quatro castiçais de comum ………………………………………………………… 4 

Uma cruz de pau com um Santo Cristo de latão ………………………………….1 
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Uma pedra de ara …………………………………………………………………… 1 

Um guarda pó …………………………………………………………………..……..1 

Dois frontais brancos de damasco ………………………………………………… 2 

Dois ditos do dito encarnado ……………………………………………………… ..2 

Um dito do dito roxo …………………………………………………………………..1 

Um dito do dito verde …………………………………………………………………1 

Um sitial encarnado …………………………………………………………………..1 

Uma imagem de São Benedito com seu resplandor de prata …………………...1 

Uma imagem de São Diogo com seu resplandor de prata ……………………….1 

Capela de Santa Ana 

Uma imagem da dita com seu resplandor de prata ……………………………….1 

Uma peanha dourada ……………………………………………………………...…1 

Uma cruz com Santo Cristo e dois castiçais dourados …………………………...1 

Uma pedra de ara …………………………………………………………………….1 

Uma estante e um guarda pó ………………………………………………………..1 

Dois frontais de damasco branco……………………………………………………1 

Dois ditos do dito encarnado…………………………………………………………2 

Um dito do dito roxo…………………………………………………………………...1 

Um dito do dito verde………………………………………………………………….1 

Um sitial encarnado……………………………………………………………………1 

Um dito pequeno………………...…………………………………………………… 1 

Uma lâmpada de latão………………………………………………………………..1 

Capela de São Sebastião 

Uma imagem do Santo com seu resplandor de prata……………………………..1 

Uma banda de cetim encarnada ..…………………………………………………..1 

Um sitial encarnado …………………………………………………………………..1 

Um frontal de pau pintado ……………………………………………………………1 

Corpo da Igreja 

Uma imagem do Santo Cristo sobre o Cruzeiro …………………………………..1 

Duas credencias pequenas…………………………………………………………..2 

Dois escabelos pertencentes aos confessionários………………………………...2 

Oito bancos para serviço da Igreja………………………………………………..…8 

Doze portas de cortinas para compostura da dita………………………………..12 

Cinco armações das ditas para servirem nas capelas da dita ……………….… 5 

Nove panos roxos para cobrirem as imagens na Semana Santa ……………….6 

Um frontal de damasco branco ……………………………………………………...1 
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Um sitial do dito encarnado pertencente ao arco grande ………………………...1 

Uma Eça e duas escadas, grande e pequena …………………………………….3 

Portaria 

Uma imagem de Nossa Senhora ……………………………………………………1 

Três painéis, dois grandes e um pequeno …………………………………………2 

Um arquibanco de pau amarelo……………………………………………………...1 

Um banco comprido…………………………………………………………………...1 

Uma campainha da porta, um Altar, e uma lâmpada ……………………………..3 

Capela de Nossa Senhora da Madre de Deus 

Uma imagem da Senhora em painel, uma cruz dourada e seis castiçais 

dourados………………………………………………………………………………..8 

Uma credencia de talha dourada e uma lâmpada ……………………………...…2 

Capela 

Uma imagem de Santa Isabel, um altar, uma cruz de pau dourada e quatro 

castiçais do dito douradas ……………………………………………………………7 

Bancos de pau amarelo; os que existem firmes em quadro ….……………….... - 

Casa 

Dez escravos, quatro em casa, cinco no peditório da Quaresma, e um anda 

ausente, não se sabe se é vivo se morto ……………..………………………… 10 

Dois relógios, um da torre e outro de sol ………….……………………………… 2 

Dois sinos, um grande e outro de dar as horas .…………………………………  2 

Sete cadeiras …………………………..………………………………………….…. 7 

Três candeeiros de Dormitórios ……………………….…………………………… 3 

Três ditos, um na escada da Sacristia, um na escada da Cozinha, e um ao De 

Profundis………………………………………..………………………………………3 

Duas torneiras de bronze no lavatório do dito……………………………………...2 

Cinco bancos, dois na varanda do  mar, dois nos dormitórios e um na varanda 

da parte da horta………………………………………………………………………5 

Uma frasqueira provida de frascos…………………………………………………..1 

Dois cascos do dito……………………………………………………………………2 

Dois painéis no plano exterior da sacristia………..………………………………..2 

Duas canoas grande e pequena………………………………….………………….2 

Obras e acrescentamentos 

– Repararam-se as celas, a do Guardião e duas mais, o portal das Canoas e o 

portal da sacristia……………………………………...………………………. 24.900 
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– Comprou-se uma fechadura com sua chave de braça para a Portaria do 

Convento e outra  de ferro para as chaves da dita………………………    34.240 

– Comprou-se a dita com sua chave de braça para a cela da varanda do mar 

……………………………………………………………………………………  1.700 

– Compraram-se e consertaram-se muitas fechaduras das portas das celas e 

de algumas oficinas, e fizeram-se para as ditas algumas fechaduras …… 8.760 

– Fizeram-se para o coro dois candeeiros novos de latão em seu preço da 

mesma com reformação do seu ferro ……………………………………….  2.720 

– Fizeram-se para a estante coral quatro cadeiras com seus panos da 

Bretanha………………………………………………………………………….. 9.140 

– Encadernaram-se um Psaltério, um Breviário, um Martirológio, um Directório 

Fúnebre e um Missal com sua compostura de botões …………………… 13.030 

– Concertaram-se três candeeiros dos Dormitórios e três ditos das escadas da 

sacristia, cozinha e parte do Refeitório ………………………………………. 3.240 

                                                                                                                   – – – –    

                                                                                                                   58.800 

– Fizeram-se vinte e sete panos de rações, cinco toalhas do Menino e dito, 

quatro alforjes e três penteadores ……………………………………………  5.150 

– Comprou-se para o dito duas albarradas e doze liras ……………………  . 560 

– Compraram-se para o dito cinco copos de cálice e oito para vinho e  seis para 

água ………………………………………….…………………………………..  3.200 

– Comprou-se uma marmita de cobre para a Cozinha …………………… 11.000 

– Comprou-se para a dita uma machadinha ………………………….……….. 300 

– Fez-se para a dita uma espremedeira e seis estanhos e louça ………….4.640 

                                                                                                                       – – – 

                                                                                                                    97.890 

– Comprou-se para a horta cinco enxadas ………………………………….. 3.260 

– Comprou-se para a dita um regador e uma saxolinha (?) de latão para a 

comunidade ………………………………………………………………………. 580 

– Comprou-se para a Enfermaria doze ventosas, uma seringa de latão amarela 

uma comédia de estanho, e um urinol de vidro, e uma (…) ……………... 6.395 

– Comprou-se para a dita uma bacia de arame para sangria e duas latrinas 

grande e pequena ……………………………...………………………………. 6.720 

– Fizeram-se a dita construída de olandim (?) ...………………………..….. 6.000 

– Fizeram-se duas dalmáticas de damasco branco bordado de retrós amarelo 

…………………………………………………………………………………. 101.632 
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– Fez-se um véu de ombros de nobrez……………………………………  220.000 

– Fez-se uma roupeta ………………………………………………………..  26.000 

– Fizeram-se quatro frontais branco,amarelo, roxo e verde para o Altar do 

Santíssimo Sacramento ……………………………………………………… 76.000 

– Fez-se um dito rico de damasco branco …….……………………………  29200 

– Repararam-se três pavilhões de Sacrário …………………………………  6.000 

– Fez-se um dito encadernado para o dito ………………………………….12.000 

– Prepararam-se as cortinas do Santíssimo Sacramento ………………… 10000 

– Comprou-se uma dita com sua sanefa para a Capela do dito ………… 25.000 

– Fez-se um guarda-pó para a dita do dito …………………………………. 4.500 

– Fez-se um guarda-pó para o altar do dito ……..……………………………...800 

– Fez-se um pano para a esteira do dito …………………………………….. 2.400 

– Fizeram-se uns corporais dobrados………………………………………….1.600 

                                                                                                                – – – – –   

                                                                                                                 412.032 

– Fizeram-se novas palas para cálices …………………………..……………1.440 

– Comprou-se um Missal moderno com seus preparativos…..….………… 4.600 

– Compraram-se quatro jogos de sacras ……………………………………..1.800 

– Comprou-se uma imagem do Senhor Crucificado para o altar do Santíssimo 

Sacramento ……………………………………………………………..…….….4.000 

– Compraram-se seis castiçais dourados para o dito do dito ……………. 24.000 

– Comprou-se um pano de correr de tafetá encarnado para o Capítulo do dito 

………………………………………………………………………………….…28.000 

– Fez-se um jarro e uma bacia ……………………………………………….. 4.200  

– Fez-se um ferro para uma grizeta ……………………………………………. 800 

– Fez-se dito para uma cortina de correr ………………………………….… 4.600 

– Prepararam-se os cortinados da Igreja ……………………………..….… 97.200 

                                                                                                             – – – – – – 

                                                                                                                  583.272 

– Prepararam-se três cortinas pequenas para o banco das missas, de Nossa 

Senhora da Conceição e Santo António e Santa Ana …………………..… 6.000 

– Prepararam-se duas ditas para os Patriarcas Nosso Padre e São Domingos 

……………………………………………………………………………………. 4.000 

– Preparou-se segunda banqujeta para o Altar de Nossa Senhora ……… 1.800 

– Fizeram-se duas vidraças para as missas do Altar da dita e de Santa Ana ….. 

…………………………………………………………………………………….38.000 
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– Fez-se um dito para o óculo da Sacristia ………………………………….. 3.200 

 

Toma-se da lauda em frente seis centos trinta e seis mil duzentos e setenta e 

seis réis …………………………………………………….…………………. 636.276 

– Concertaram-se seis gavetas da dita ……………………………………… 6.000 

– Comprou-se uma caixa para condicionar os ornamentos da dita ………. 5.000 

– Fez-se uma manga encarnada para a Cruz processional…….…………. 1.000 

– Fez-se uma dita branca para a dita …………………………………………1.200 

– Fez-se um manto novo para Nosso Padre ……………………….…………..800 

– Fez-se uma cortina para São Sebastião ………………………….…………. 600 

– Fizeram-se duas alcatifas para a Capela-mor e para os estrados das outras 

capelas …………………………………………………………………..…… 191.400 

– Comprou-se uma corda para o burel da dita …………………….…………. 600 

– Concertaram-se as grades da dita ……………………………….………….. 800 

                                                                                                                  – – – – 

                                                                                                                  876.079 

– Fez-se uma Eça para a Igreja …………………………………………….… 1.000 

– Consertaram-se os panos da dita ……………………………………………...800 

– Fizeram-se duas escadas, grande e pequena, para a dita …………………800 

– Comprou-se um escravo cambaio para servir na dita ……………………….700 

Som as obras feitas com esmolas de benfeitores um conto vinte e nove mil e 

setenta e dois réis…………………………………………………………...1.029.072 

a que juntei as obras feitas com o Recibo da Comunidade que importam em um 

conto seiscentos e dezoito mil novecentos e sessenta e um rs como se vê a 

folhas 2ªs …………………………………………………………………… 1.618.961 

Fazem uma e outra, salvo erro, a quantia de dois contos seiscentos e quarenta 

e oito mil e trinta e três réis ….…………………………………………… 2.648.033 

Provimento 

Ficam noventa e quatro alqueires de arroz em caixa ………………………….. 94 

Ficam seis ditos de farinha de água ………………………………………………. 6 

Fica uma dita de feijão ……………………………………………………………….1 

Fica uma porção de capelo ………………………………………………………….1 

Fica uma dita de tapioca…….………………………………………………………..1 

Fica uma dita de milho para criação ………………………………………………..1 

Fica uma dita de bicos de criação…………………………………………………...1 

Ficam catorze potes de azeite de andiroba ...…………………………………… 14 
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Fica um dito de mel ………………………………………………………………….. 1 

Ficam cinco ditos vários para azeite ………………………………………………. 5 

Ficam três arrobas de peixe grosso ……………………………………………….. 3 

Ficam um porco e uma porca com dois leitões…………………………………….4 

Ficam os altares providos de cera e uma arroba da dita por queimar …...……..1 

 

Liquidam-se as contas com o nosso Irmão Síndico, e se achou ser o Recibo 

desde o primeiro de Dezembro de 1815 até o dia 2 de Dezembro de 1818 cinco 

contos duzentos noventa e um mil sessenta e nove rs ………………. 5.291.069 

E de Despesa quatro contos duzentos dezasseis mil quinhentos e quarenta e 

oito rs ………………………………………………………………………. 4.216.548 

Ficam de alças um conto setenta e quatro mil quinhentos e vinte e um… 

……………………………………………………………………………….. 1.074.521 

     Nada deve esta Comunidade, antes a ela ficam devendo o seguinte: 

Segundo e terceiro quartel da Ordinária de 1818 – setenta e cinco mil rs …… 

…………………………………………………………………………………….75.000 

Em  poder dos Mordomos da Bandeira, à conta do legado de um casal de 

casas vencida nos anos de 1816 e de 1817, de que já possuidor oIlustríssimo 

Senhor Coronel Ambrósio Henriques, cento e sessenta mil rs…………..160.000 

Mais em poder dos ditos herdeiros à conta de juros pertencentes acapela de 

Santa Ana vencidos nos anos de 1816, de 1817 e de 1818, trinta mil rs...30.000 

A Ordem Terceira, da Procissão da Penitência, quatro mil rs …………….. 4.000 

De um Sermão de enterro e sua procissão oito mil rs ……...……………… 8.000 

De um ofício De Defunctis pela Irmandade oito mil rs……………………… 8.000 

Francisco Caldeira novo, de uma sepultura, dois mil rs …………………… 2.000 

Somam as dívidas duzentos e oitenta e sete mil rs ….………………….. 287.000 

O que junto a um conto setenta e quatro mil quinhentos e vinte e um réis que 

ficaram de Alças supra ...…………………………………………………. 1.074.521 

Foi o saldo total pertencente a esta comunidade um conto trezentos setenta e 

um mil quinhentos e vinte e um réis………………………………………1.361.521 

(aa) Frei Francisco da Lapa, Guardião 

Manuel José Cardoso,Síndico 

 

      Importa que nas Alças se há-de abater seis centos mil rs que o Reverendo 

Senhor Ministro Provincial recebeu em metal da mão de António Simões de 

Oliveira, por ordem do actual Síndico, para um órgão que se encomendou para 
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este Convento, cujo abatimento não terá lugar se o órgão não vier, e se tornar 

a entregar a dita quantia no mesmo metal ao dito Simões.      

Pará, 2 de Dezembro de 1818. 

(a) Manuel José Cardoso, Síndico 

 DOCUMENTO Nº 343 

1819, Abril, 1, Lisboa– Eleição do guardião do Convento de Santo António 

do Pará Frei Manuel do Espírito Santo, por renúncia de frei José de 

Leonissa, Ex. Comissário. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 2. 

  

     Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e oitocentos e 

dezanove no primeiro de Abril do mesmo ano, congregados ao som da campa 

tangida neste Convento de Santo António de Lisboa, na casa destinada para as 

acções definitórias o nosso caríssimo Irmão Ministro Provincial Frei José da 

Imaculada Conceição, ex leitor e ex custódio, e o nosso Caríssimo Irmão 

Custódio Frei António do Nascimento pregador jubilado, e os nosso caríssimos 

definidores Frei Feliciano de Santa Rosa ex leitor, Frei João do Loreto, 

pregador jubilado e Frei Tomás da Estrela, pregador jubilado, se apresentou a 

renúncia da guardiania do Convento de Santo António do Pará feita pelo nosso 

Caríssimo Irmão Pregador e ex Comissário Frei José de Leoniça, a qual depois 

de aceite pela Mesa da Definição, e feito tudo o mais que se acostuma, se 

procedeu à eleição de guardião do dito convento, e saiu canonicamente eleito o 

Irmão Pregador Frei Manuel do Espírito Santo. 

 Em verdade do que se fez este termo que assinamos no mesmo ano, 

mês e dia, ut supra. 

 (aa) Frei José da Imaculada Conceição, Ministro Provincial 

               Frei João de Nossa Senhora do Loreto, Definidor 

               Frei Feliciano de Santa Rosa, Definidor 

               Frei António do Nascimento, Custódio 

               Frei Tomás da Estrela, Definidor e Secretário da Mesa 

 
 
 

DOCUMENTO Nº 344 

1821, Abril, 28, Rio de Janeiro – Aviso aos Menores Reformados da 

Província de Santo António de Portugal no Pará, dando-se conhecimento 
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que Dom João VI jurara a Constituição Portuguesa e que regressa ao 

Reino. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n. 

      A Regência do Reino, em nome d´El Rei Senhor Dom João VI, em 

demonstração do júbilo pela fausta notícia de que Sua Majestade, tendo jurado 

a constituição que as Cortes de Portugal fizeram, se prepara para voltar a 

Portugal, logo Sua Alteza a Sereníssima Senhora Princesa Real tenha o seu 

feliz sucesso. Houve por bem ordenar que em todo o Reino se cante um solene 

Te Deum e haja luminárias e respiques de sinos, por treze dias consecutivos. 

     E que participe a Vossa Paternidade Reverendíssima para sua inteligência e 

para que assim o execute pela parte que lhe toca. 

 

     Deus guarde a Vossa Paternidade Reverendíssima. 

 Palácio da Regênci,a em 28 de Abril de 1821 

(a) Joaquim Pedro Gomes de Oliveira 

 

Ao Senhor Ministro Provincial dos Religiosos Menores Reformados da 

Província de Santo António de Portugal 

  

 

DOCUMENTO Nº 345 

1823, Julho, 2, Lisboa -- Aviso de Sua Majestade em que dá licença ao 

Padre Frei Brás de Santa Rosa para ir ao Rio de Janeiro. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 1, doc. s/n 

  

 Sua Majestade foi servido conceder licença ao Padre Frei Braz de Santa 

Rosa Cadima, pregador da Real Capela da Bemposta, para ir para o Rio de 

Janeiro o que participo a Vossa Paternidade para sua inteligência. 

 Deus guarde a Vossa Paternidade. 

 Paço da Bemposta 

 2 de Julho de 1823 

 

À margem: Ao Reverendissimo Senhor Padre  Provincial dos Reformados de Santo 

António de Portugal. 

 

DOCUMENTO Nº 346 



 1113 

1824, Setembro, 2, Lisboa – Carta de Dom João VI ao Provincial de Santo 

António de Portugal sobre abertura de cursos e admissão de estudantes 

seculares. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 1. 

 

     Dom João por graça de Deus Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves d´Aquém e d´Além-Mar em África, da Guiné, etc. Faço saber a vós 

ministro Provincial dos Menores Reformados da Província de Santo António de 

Portugal, que sendo a continuação dos estudos a um dos principais motivos 

por que vos facultei a admissão de noviços, por ser de absoluta necessidade 

que estes se cultivem nas casas religiosas para os alunos delas poderem 

prestar à religião e ao estado o serviço próprio do seu instituto, e querendo que 

esses mesmos estudos venham a ser, quanto mais ser possa, propícuos ao 

público pela admissão dos estudantes particulares, que a eles quizerem 

concorrer. 

     Hei por bem ordenar-vos que, quando os religiosos que tiverdes aceitado 

houverem de entrar em estudos, lhes deis conta pela minha Junta do Exame 

do Estado Actual e Melhoramento Temporal das Ordens Regulares, das 

faculdades que pretendeis fazer ensinar, e quais sejam os conventos que há na 

vossa província em que haja comodidade para se abrirem  as aulas 

respectivas, para eu, pela mesma junta vos designar o convento em que essas 

mesmas aulas se deverão abrir. Cumpri-o assim. El Rei Nosso Senhor o 

mandou de seu especial mandado pelos ministros abaixo assinados, 

deputados da junta sobredita do Exame do Estado Actual e Melhoramento 

Temporal das Ordens Regulares. 

 (aa) José António de Miranda a fez em Lisboa aos dois de Setembro de 

mil oitocentos e vinte e quatro. 

 Lúcio José de Gouveia a fez escrever 

 D. Frei António Cordeiro 

 

 

DOCUMENTO Nº 347 

1824, S.d., Lisboa – Despesa que certos devotos fizeram no reparo e 

arranjo da Capela de Jesus Maria José no Convento de Santo António de 

Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 8, macete 3, nº 2. 
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Pintura da Capela  

Duas molduras para a banqueta e dourado 

Preparo das imagens 

Coroas e resplendores e um título a lâmpada 

Meias portas de grades 

Pinturas de portas e meias portas de grades 

Caiados que se fizeram e pinturas fora da capela 

Duas esteiras para a capela 

Um gato de ferro para uma ombreira da porta 

Duas toalhas lisas e uma de folhos 

Dois cintos um de caça e um de seda bordado 

Foro para a pedra 

Tábua para o altar 

Rodas de folhas para as bocas dos castiçais 

Uma mesa 

8000 

3000 

4000 

3000 

4200 

1600 

2400 

2800 

600 

2320 

3000 

180 

160 

400 

800 

Directores da Capela: 

Joaquim da Silva, Francisco da Silva, Francisco Brás, Francisco José e Inácio 

dos Santos. 

 

DOCUMENTO Nº 348 

1825, Outubro, 31, Lisboa – Carta de D. João VI para o Provincial de Santo 

António de Portugal a permitir a continuação do curso de Filosofia no 

Convento de Santo António de Lisboa e a abertura de outro no Colégio de 

Santo António da Pedreira em Coimbra. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 1. 

 

      Dom João por graça de Deus Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves d´Aquém e d´Além-Mar em África, da Guiné, etc. Faço saber a vós 

Ministro Provincial dos Menores Reformados da Província de Santo António de 

Portugal que eu sou servido permitir que possa continuar na conformidade da 

vossa proposta, o Colégio de Santo António desta cidade, da vossa obediência, 

e que possais instituir outro curso filosófico no Colégio de Santo António da 

Pedreira em Coimbra, também da vossa obediência, devendo admitir os 

estudantes seculares que quiserem frequentar as mesmas aulas. 
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      El Rei Nosso Senhor o mando, pelos ministros abaixo assinados, 

Deputados da Junta do Exame do Estado Actual e Melhoramento Temporal 

das Ordens Regulares. 

      Ezequiel do Espírito Santo Nobre a fez em Lisboa, aos trinta e um de 

Outubro de mil oitocentos e vinte e cinco. 

      Lúcio José de Gouveia a fez escrever. 

(aa) Desembargador Frei António Cordeiro 

Desembargador Frei Mateus d „Assunção Brandão 

 

 
DOCUMENTO Nº 349 

1827, Maio, 29, Lisboa – Carta de D. Isabel Maria, Infanta Regente, ao 

Provincial de Santo António de Portugal sobre a criação de um colégio no 

Convento de Santa Catarina da Carnota, aberto também a estudantes 

seculares. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 1. 

 

     Dona Isabel Maria Infanta Regente dos Reinos de Portugal e Algarves, e 

seus domínios em Nome d´El Rei. Faço saber a vós ministro Provincial dos 

Menores Reformados da Província de Santo António de Portugal, que eu sou 

servida aprovar a escolha que fizestéis d Convento de Santa Catarina da 

Carnota para colégio de estudantes religiosos da vossa obediência devendo 

vós receber nele todos os estudantes seculares, na conformidade das minhas 

últimas ordens a este respeito. 

     A Senhora Infanta regente do Reino em nome d´El Rei o mandou pelos 

ministros abaixo assinados deputados à Junta do Exame do Estado Actual e 

Melhoramento Temporal das Ordens Regulares. 

 

Lúcio José de Gouveia Pereira da Cunha a fez em Lisboa aos vinte e nove de 

Maio de mil oitocentos e vinte e sete. 

 

 

DOCUMENTO Nº 350 

1829, Setembro, 4, Queluz – Certidão de Aviso em que se lançou fora a 

tropa deste Convento. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 11. 
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     Senhor,  

     Dizem o Guardião e mais religiosos do Convento de Santo António desta 

cidade, que a bem da sua justiça se lhe faz preciso por certidão o teor do Régio 

Aviso que se expediu na data de 30 de Maio do presente ano à repartição do 

Estado Maior, declarando que o convento dos suplicantes ficava isento de 

aquartelamento de tropas; e por que se lhe não pode passar sem despacho. 

     [Despacho:] Passe do que constar não havendo inconveniente. Paço de 

Queluz em 4 de Setembro de 1829. 

     A folhas 25º do Livro 4º em que registam os avisos e ordens, que por esta 

Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra se expedem para o Estado 

Maior General do Exército, se acha aquele de que os suplicantes fazem 

menção no requerimento retro, e é do teor seguinte: 

     Para o Conde de Barcarena, Francisco, Ilmo. e Ex.mo Senhor El Rei Nosso 

Senhor manda comunicar a V. Exª. que, atendendo à súplica que lhe fizeram o 

guardião e mais religiosos do Convento de Santo António desta cidades, houve 

por bem resolver que o referido convento fique isento de aquartelamento de 

tropas. E determina o mesmo augusto senhor que V. Exª. execute as 

convenientes ordens, a fim de que sejam entregues aos ditos religiosos, as 

chaves, que existem em poder dos oficiais do Batalhão Provisório de Milícias 

Realistas, que ultimamente ali estiveram aquartelados, o que participo a V. Exª. 

para sua execução. 

Deus guarde a V. Exª. 

Paço de Queluz em 30 de Maio de 1822 

Conde de São Lourenço. 

 

E não continha mais o dito aviso, que em virtude do despacho atrás, se extraiu 

por certidão, para constar onde convier. 

Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, 5 de Setembro de 1829. 

 

DOCUMENTO Nº 351 

1831, Novembro, 12 – Livro de Inventários do Convento de Santo António 

de Lisboa desde o ano de 1785 até 1831 226. 

                                            
226

 Com a guardiania de Frei Manuel da Pureza em 1831 termina este livro de registro, três 

anos antes da extinção das ordens religiosas, sendo provavelmente o último inventário feito até 

ao sequestro dos bens. 
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A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Livro 3. 

 

Livro dos Inventários deste Convento de Santo António de Lisboa, o qual teve 

princípio no ano de 1785 sendo Guardião o Nosso Comissário Irmão Frei 

Tomás da Cruz Pregador 

Desde 15 de Abril de 1785 até 12 de Novembro de 1831 

 

     Inventário do Convento de Santo António de Lisboa acabando de Guardião 

o Irmão Pregador Frei Tomás da Cruz, a 5 Agosto de 1785 

Sacristia: Vestimentas; Frontais; Cortinas; Bolsas e véus; Castiçais e 

ramalhetes; Roupa de linhos; Alfaias do Menino Jesus 227 da Preta; 

 Coro; Capítulo Nossa Senhora da Glória; Portaria; Enfermaria; Santo Cristo da 

Mata; Rouparia; Refeitório; Procuração (dispensa); Acrescentamentos 

/Sacristia; Enfermaria; etc.); Obras de acrescentamentos; Provimentos; Dívidas 

que se devem à comunidade (…). 

Inventário (s) acabando as guardianias dos Irmão(s) Pregador(es): 

Frei Eugénio de Santa Clara – 1787(21/01) 

Frei Eugénio de Santa Clara – 1788  

Frei Francisco de São Tomás – 1790 (26/01) 

Frei Manuel da Estrela (ex-comissário do Pará) – 1792 (16/11) 

Frei Manuel da Estrela – 1794  

Frei José de Santa Maria de Jesus – 1795 (04/12) 

[Não indica] – 1797 

Frei Francisco de Nossa Senhora dos Remédios – 1800 

Frei Manuel de Santa Margarida – 1803 

Frei Manuel da Pureza – 1804 (24/11) 

Frei Manuel da Pureza – [sem data] 

Frei Manuel da Piedade – 1807 (24/11) 

Frei Manuel da Piedade – 1809 (24/05) 

Frei Francisco das Dores – 1812 (20/05) 

Frei Nicolau da Conceição – 1814 (26/10) 

Frei Nicolau da Conceição – 1815 (17/05) 

Frei José do Coração de Jesus – [sem data] 

Frei José do Coração de Jesus – 1818 (13/05) 

Frei José do Coração de Jesus – 1819 (16/11) 

                                            
227

 As alfaias estavam na casa do Desembargador Sebastião Rodrigues. 
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Frei José do Coração de Jesus – 1821 (23/05) 

Frei Joaquim de Nossa Senhora da Lapa – 1822 (19/11) 

Frei Francisco da Conceição – 1825 (23/11) 

Frei José do Santíssimo Rosário de Maria – 1827 (28/05) 

Frei Veríssimo de Nossa Senhora das Dores – 1830 (24/05) 

Frei José de Santo António – 1831 (22/11) 

 

 

DOCUMENTO Nº 352 

1832, Janeiro, 18, Lisboa, Convento de Santo António de Lisboa –  Livro 

de Termos de Entradas de Noviços na Província de Santo António de 

Portugal entre 1782 e 1832. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Livro 2. 

 

Livro dos Termos que se fazem nas Entradas das Profissões dos Noviços (…). 

Inicia a 13 de Outubro de 1782 até 18 de Janeiro 1832 

Nota:  A 30 de Dezembro de 1793 era guardião do Convento de Santo António 

de Lisboa, Frei Manuel da Estrela, Pregador e ex-Comissário do Grão-Pará. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 353 

1833, Maio, 30, Lisboa, Convento de Santo António – Termo dos 

inventários da livraria e demais oficinas do Convento de Santo António de 

Lisboa desde 1 de Fevereiro de 1668 até 30 de Maio de 1833. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Livro 4. 

 

Livro de Termos 

Termo dos inventários da livraria e demais oficinas do Convento de Santo 

António de Lisboa desde 1 de Fevereiro de 1668 até 30 de Maio de 1833. 

     Visitando o nosso irmão Ministro Provincial Frei Miguel de Jesus este 

Convento de Santo António em 1 de Fevereiro de 668 achou estar na livraria, e 

mais oficinas dele, tudo o contido no inventário do mesmo convento, em fé do 

qual assinou aqui com os irmãos discretos em o mesmo dia ut supra. 

Frei António de Santa Maria 

Frei Miguel de Jesus (Ministro Provincial) 
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Frei Vicente de São José 

Frei Bernardino de São Pedro 

[Visita:] 15 Novembro 1669 

Frei António de Santa Maria (Ministro Provincial) 

Frei Miguel de Jesus 

Frei Vicente de São José (…) 

[Visita:] 9 de Agosto 1670 

Frei António de Santa Maria (Ministro Provincial) 

Frei António da Natividade 

Frei Vicente de São José 

Frei Sancho de São Pedro (…) 

[Visita:] 8 Novembro 1671 

Frei António de Santa Maria (Ministro Provincial) 

Frei António da Natividade 

Frei Vicente de São José (…) 

[Visita:] 18 Abril 1673 

Frei Gaspar de Santo António (Ministro Provincial) 

Frei Luís de São José 

Frei Francisco da Visitação (…) 

[Visita:] 20 Abril 1674 

Frei Gaspar de Santo António (Ministro Provincial) 

Frei António de Santa Maria 

Frei Francisco da Visitação 

Frei Luís de São José (…) 

[Visita:] 19 Junho 1676 

Frei Manuel de são Bernardino (Ministro Provincial) 

Frei Manuel de São Pedro 

Frei Gaspar de Santo António (…) 

[Visita:]  27 Fevereiro 1677 

Frei Manuel de São Bernardino (Ministro Provincial) 

Frei Manuel de São Pedro 

Frei Gaspar de Santo António 

Frei Manuel de Santo Atanásio (…) 

 [Visita:]  16 Março 1678 

Frei Manuel de São Bernardino (Ministro Provincial) 

Frei Miguel de São José 
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Frei Manuel de Santo Atanásio (…) 

[Visita:]  9 Abril 1679 

Frei Manuel de Santo Atanásio (Ministro Provincial) 

Frei Lopo de Santo António 

Frei Manuel de São Bernardino 

Frei Gaspar de Santo António (…) 

[Visita:]  5 de Setembro 1680 

Freii Manuel de Santo Atanásio (Ministro Provincial) 

Frei Manuel de São Bernardino 

Frei Lopo de Santo António 

Frei Bernardo (ou Bento?) do Espírito Santo(…) 

[Visita:]  9 Julho 1681 

Frei Manuel de Santo Atanásio (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]  18 Janeiro 1683 

Frei António das Neves (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]  27 Agosto 1683 

Frei António das Neves (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]  3 Agosto 1684 

Frei António das Neves (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]  1 Janeiro 1685 

Frei José de Jesus Maria (Comissário e Visitador) (…) 

[Visita:]  29 Novembro 1685 

Frei Luís de São José (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]  11 Outubro 1686 

Frei Luís de São José (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]   28 Julho 1687 

Frei Luís de São José (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]  26 Abril 1687 

Frei João da Salvação (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]   27 Agosto 1689 

Frei João da Salvação (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]   3 Outubro 1690 

Frei João da Salvação (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]   8 Novembro 1693 

Frei João da Purificação (…) 

[Visita:]   22 Junho 1695 
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Frei Manuel do Nascimento (Ministro Provincial e Bispo eleito do Pará) (…) 

[Visita:]   13 Setembro 1696 

Frei Manuel do Nascimento (Ministro Provincial e Bispo eleito do Pará) (…) 

[Visita:]  23 Maio 1697 

Frei Francisco de Serpa (Irmão visitador e Comissário) (…) 

[Visita:]   6 Dezembro 1698 

Frei Miguel de Santa Maria (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]   8 Abril 1699 

Frei Miguel de Santa Maria (Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]   6 Novembro 1679 

Frei Luís de São José (Comissário Delegado do Ministro Provincial) (…) 

[Visita:]  8 Fevereiro 1702 

Frei João de Santo Tomás (…) 

[Visita:]  26 Agosto 1702 

Frei João de Santo Tomás (…) 

[Visita:]  18 Setembro 1703 

Frei Manuel da Glória  (…) 

[Visita:]  19 Setembro 1704 

Frei Manuel da Glória (…) 

[Visita:]  12 Agosto 1705 

Frei Manuel da Glória (…) 

[Visita:]   17 Fevereiro 1707 

Frei António de Luís (…) 

[Visita:]   28 Agosto 1707 

Frei António de Luís (…) 

Visitando o Nosso Caríssimo Irmão Vigário Provincial, Frei António de São 

Luís, este Convento de Santo António de Lisboa em esta terceira visita achou 

haver nas oficinas, e rol da livraria tudo o que se contém no inventário, em fé 

do que mandou fazer este termo que assinou com o Irmão Guardião e 

Discretos, em 3 de Outubro de 1708. 

Visitando este Convento de Santo António de Lisboa, o nosso Caríssimo Irmão 

Frei Gonçalo de Santa Isabel, Leitor de Teologia, Custódio actual da Província 

de Santo António do Brasil, e Comissário Visitador, e presidente desta de 

Santo António de Portugal achou haver nas oficinas, e rol da livraria, tudo o que 

se contem no inventário, em fé de que mandou fazer este termo, e o assinou, 

em 8 de Janeiro de 1709 
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 (a) Frei Gonçalo de Santa Isabel 

      Visitador da Província 

[Visita:]   1709, 21 Janeiro, Frei Manuel dos Remédios, Presidente (…) 

[Visita:]   1708, 4 Fevereiro, Frei Manuel das Neves, Guardião (…) 

[Visita:]   1709, 10 Dezembro, Frei João da Mãe de Deus, Provincial, Visitador 

(…) 

[Visita:]   1710, 9 Agosto, Frei João da Mãe de Deus (…) 

[Visita:]   1711, 28 Julho, Frei João da Mãe de Deus (…) 

[Visita:]   1711, 18 Novembro, Frei Nicolau da Conceição (…) 

[Visita:]   1712, 29 Agosto, Frei Manuel da Purificação (…) 

[Visita:]   1713, 21 Junho, Frei Manuel da Purificação (…) 

 

 

DOCUMENTO Nº 354 

1834, Agosto, 17, Vila Viçosa – Termos de nomeação dos inventariantes, 

procuradores e administradores dos bens do convento suprimido de 

Nossa Senhora da Piedade em Vila Viçosa, no cumprimento do Decreto 

de 30 de Maio de 1834. 

Arquivo Distrital de Évora, Inventário dos Bens Móveis de Raiz, Forros, Dívidas 

Activas e Passivas deste Convento [de Nossa Senhora da Piedade de Vila 

Viçosa], 1834, Provedoria de Évora, Administração da Fazenda Real, Conventos, 

009 Vila Viçosa, 005 Nossa Senhora da Piedade. 

 

     (Em cumprimento do decreto de 30 de Maio de 1834) 

     Autuação: Vila Viçosa em casa do Doutor João Carlos Nogueira, corregedor 

daquela comarca, se mandava inventariar, aos 23 de Julho do dito ano, o dito 

convento suprimido. 

 

     Relatório 228 (…) 

Instruções para se regular a arrecadação dos bens pertencentes às casas 

religiosas extintas, por decreto de 30 de Maio último 

1º: Antes de começar a dar execução ao decreto de 30 de Maio o prefeito da 

Província da Estremadura oficiará ao prelado ordinário da diocese respectiva, 

declarando a casa religiosa de que manda tomar posse, digo tomar conta, para 

                                            
228

 Encontram-se nomeados os vários decretos sobre o assunto e modo de execução. 
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que este nomeie os eclesiásticos de maior confiança, a quem serão entregues 

o templo e os objectos religiosos que lhe pertencem, segundo os termos; 

2º: Os oficiais civis farão inventários de todos os bens de qualquer natureza 

que sejam, e entregarão aos delegados do prelado também por inventário, 

vasos sagrados, paramentos, ornatos de templos, utensílios de culto, não 

deslocando imagem nem cruzes que neles dentro ou fora acharem. 

3º: Se a igreja da casa religiosa houver de conservar-se, serão tapadas todas 

as portas de comunicação para a dita casa. As chaves da casa se entregarão 

aos delegados do prelado, e bem assim os utensílios pertencentes ao culto, 

tudo por inventário de que ficará cópia (…). 

6º: O prefeito fará demarcar, e descrever todos os bens de raiz, móveis e 

semoventes, pertencentes às casas religiosas, e os inventários destes serão 

enviados ao Tesouro Público, ficando os ditos bens em boa guarda e 

segurança, os semoventes serão vendidos em hasta pública, desde logo, com 

seu produto, remetido ao Tesouro Público (…). 

8º: Aquelas igrejas das casas religiosas, que serviam de paróquia ou freguesia, 

ou que para o futuro forem destinadas para isso, serão conservadas, e separar-

se-á do edifício uma parte suficiente para habitação do pároco, assim como na 

cerca a porção que for suficiente para nela ter a sua horta (…). 

Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda em 20 de Junho de 1834. 

 

Termo de Juramento dada ao Doutor Marciano José da Silva nomeado 

procurador fiscal por parte da Real Fazenda 

     Aos 23 de Julho 1834, nesta Vila Viçosa (…) em casa de residência do 

Doutor João Carlos Nogueira, Corregedor interino desta comarca, aonde eu 

escrivão vim de seu cargo, e aí sendo presente o Doutor Mariano José da 

Silva, nomeado procurador fiscal por parte da Fazenda Nacional, para assistir à 

factura dos inventários dos bens do Vila Viçosa, 23 Julho 1834, aceitou a 

nomeação presente (…). 

     (…) Certifico que hoje pela manhã notifiquei o Reverendo Frei Francisco da 

Cuba, guardião e prelado do Convento suprimido de Nossa Senhora da 

Piedade da Ordem de Santo António para acompanhar a feitura do inventário,       

     Vila Viçosa, 23 Julho 1834 

         (a) José Teotónio da Cunha 

 Termo de Juramento dado ao guardião do Convento de Nossa Senhora 

da Piedade da Ordem de Santo António desta Vila. 
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 Descrição dos Bens (…). 

Termo de Juramento de Nomeação dado ao Depositário a António José 

Fradique 

17 Agosto 1834 na casa do provedor do Conselho António José Fradique 

nomeado por parte da Fazenda Nacional para o ser dos bens inventariados do 

suprimido Convento de Santo António de Vila Viçosa (…) encarregado da 

vigilância do dito depósito (…). 

(Assinaturas) 

Está conforme 

Secretaria do Governo Civil. 

 

 

DOCUMENTO Nº 355 

S.data (século XIX), Lisboa – Documentos vários sobre o Hospício da 

Convalescença, a São Sebastião da Pedreira, em Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província da Conceição, Província, Maço 21. 

  

Documentos do Hospício da Convalescença 

     Teve princípio este hospício na era de 1643 em uma quinta com sua ermida 

situada na freguesia de S. Sebastião da Pedreira, junto de onde chamam a 

Cruz da Pedra, que o arcediago Duarte Gomes da Mata, movido da muita 

devoção que tinha aos religiosos desta Província lhes deu para nela 

convalescerem os enfermos, depois de curados na enfermaria que tem no seu 

Convento de Santo António dos Capuchos desta cidade de Lisboa, fazendo-

lhes doação de sessenta mil reis em cada um ano para sua sustentação, a qual 

pensão está longe no correio-mor do Reino Luís Vitorio da Silva, como seu 

descendente padroeiro hoje do dito hospício. 

     (…) Depois foi acrescentado com um dormitório com 7 selas, em que 

habitavam 9 religiosos sem contar com os convalescentes, e (…) prelado deles 

o titulo de presidente com voto no capitulo. 

     Na igreja do Hospício, cujo titular é Santo António, estão as imagens de 

Nossa Senhora da Conceição, Menino Jesus, N.P.S. Francisco e Santo 

António. 

     Existe na igreja um relicário de ébano com relíquias e quatro braços de 

madeira estofados relicários. 
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     Sepultura de D. Duarte de Sousa Coutinho, padroeiro do hospício e Correio-

mor do Reino e sua irmã D. Madalena de Castro, sepultada em Março 1714. 

Desenhadas as armas do padroeiro no arco da capela da igreja. 

     (Doc.) Recibo do síndico dos 400 Reiss que deu Gaspar de Abreu para as 

obras da Convalescença. 14 Novembro 1675. 

     (Doc.) Recibo: Recebi da mão de Francisca Marques dez mil quatrocentos e 

quarenta, de 29 varas de pedra de encaxilharsa (enxilharia) à razão de 

trezentas e sessenta … 9 Janeiro 1716. Pedro/João. 

     Recibo: Digo eu Manuel da Costa que eu recebi da mão de Francisco 

Marques por vezes 30 moedas de ouro e quatro cruzados novos, etc. 52.000 rs 

mais da última pedraria que se me deu diante do Reverendo Padre Provincial 

de Santo António seis moedas e meia (…). Roguei a Manuel Martins que este 

por mim fizesse e assinasse, Lisboa, 2 de Novembro de 1717. De Manuel + da 

Costa. 

     (Doc.) Recibo a  1 de Abril de 1716 5.000 rs que o Padre Provincial mandou 

pagar por Francisco Marques pela pedraria que tem ido para o Convento. 

     Outro pagamento da pedraria para a Convalescença a Manuel da Costa, em 

7 de Novembro 1716. 

     (Doc.) Traslado do papel que se pôs em a primeira pedra que se lançou no 

alicerce da igreja nova do Convento da Convalescença” [em latim] 

    (Nota no final do doc.: Advirta-se que esta pedra ficou em um alicerce que 

está antes do arco que vai para a capela-mor) 

     Ab anno a Nativitate Domini Millesimo Septingentésimo quadragésimo sexto  

 

     (Doc.): 1813, 7 de Maio  

     Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, aos 7 dias do mês de 

Maio de 1813. achou-se em visita neste convento de Santo António da 

Convalescença o nosso Comissário Ir. José de S. Romão Examinador Sinodial 

do Patriarcado das Três Ordens Militares ex-custódio Ministro Provincial da 

Província de Santo António de Portugal e Estado do Grão-Pará. 

Por ordem dos mesmos, congregados o Guardião e Religiosos do referido 

Convento em capítulo, e propondo-se para padroeira da Capela do Senhor 

Jesus da Paciência, a Ilustríssima e Excelentíssima Sra Viscondessa da Lapa, 

a comunidade a elegeu com todos os votos por bem que a referida senhora 

seja padroeira (…). Durante sua vida e poder eleger por morte quem melhor lhe 

parecer para suceder no padroado da Capela. 
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     (Doc.) s.d, S.l., Duas respostas, uma acerca dos livros da livraria, outra da 

Convalescença. 

     Pergunta-se 1º): Se pode o Provincial particularmente dos Capuchos tirar da 

Livraria dois ou 3 livros da Escritura do tamanho de um quarto de papel, e dá-

los a outro religiosos de outra Província por amizade, pondo em seu lugar 

outros tantos livros Predicativos de seu uso, os quais Predicativos são os que 

comumente servem mais aos Religiosos, do que os Escriturários, e assim 

parece ficar a Livraria mais bem acomodada em os Predicativos, que de novo 

se pões, ou pretendem pôr do que o estava com os escriturários que se 

intentavam tirar, e se tirando-se ou trocando-se nesta forma vai o Provincial 

contra os breves de Sua Santidade que proibiu tirar Livros da Livraria. 

     Pergunta-se 2º): Deu-se a uma Província Capucha uma quinta para 

convalescença dos enfermos; continuou-se com ests título, e foram 

convalescer à dita quinta diversos religiosos da dita Província sendo padroeiro 

o senhor dela, que sempre fez, e faz suas esmolas para a convalescença dos 

enfermos. Passados alguns tempos com ordem do Provincial se fez de uma 

sala ermida, abrindo-se porta para a rua, entrando a ouvir missa todo o género 

de pessoas, das quais muitas se confessavam e a muitos administravam o 

sacramento da Eucaristia os religiosos que ali estavam para o governo da 

convalescença e cuidado dos enfermos. 

     Passaram adiante estes religiosos na curiosidade com ordem do seu 

Provincial e fizeram uma capelinha-mor onde puseram o Senhor, e fizeram 

mais confessionários onde confessam, pondo um sinozinho com que chamam 

a gente à missa do dia, e tangendo commumente às Vésperas, mas não às 

Matinas, porque não iam nelas e só rezavam ou rezam dois frades à hora que 

lhes parece, e em nada mais que nisto há ali forma de convento, nem se 

guardou até agora clausura antes entravam as senhoras a ver as casas e 

jardim sem proibição alguma. Nesta convalescença se lhe mandava pão de 

convento que a Província tem em Lisboa. Depois pareceu ao Provincial 

seguinte que dois dos frades que estavam na convalescença viessem pedir 

esmola À cidade naquele mesmo bairro onde antes pediam os frades da cidade 

para lha mandarem, mas estenderam-se com licença do Provincial mais 

algumas ruas. 

     Entrou o novo Provincial e proibiu a entrada das mulheres e servas na dita 

convalescença, e quis que houvesse clausura. Suposto isto, e que a igreja se 
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fez na forma sobredita, e tudo o mais que acima se refere sem licença alguma 

de ordinário, pergunta-se se se há-de reputar esta tal convalescência por forma 

de convento, e se os provinciais passados que assim o foram dispondo, 

encorreram nas penas de Clemente e Urbano VIII, ainda que inadvertidamente 

o fizessem. E o que mais particularmente se pergunta é se o Provincial 

presente, advertindo-o, está em segura consciência, conservando as coisas no 

estado em que estão, vendo que ele só acrescentou a proibição de não 

entrarem mulheres dentro na convalescência. E se há escrúpulo em a 

conservar em o estado em que está, pergunta-se, que reforma fará na dita 

consciência para ficar seguro na consciência. 

 

     Quanto à 2ª pergunta, respondo que tudo o que se há feito, se podia fazer 

sem licença do Ordinário, porque os breves de Clemente VIII, decreto de 

Gregório XV. Breve de Urbano VIII, se não entendem da edificação de oratório, 

ou ligares de convalescença, se não da erecção de conventos, estritamente 

tomada a palavra/Convento/ assim a respeito dos edifícios, como do número de 

frades moradores, que hão-de ser ao menos doze, segundo os decretos dos 

mesmos Pontífices referidos. E para edificar oratórios nos lugares que se lhes 

oferecerem para semelhantes fins, como os de nosso caso, há privilégio de 

Gregório XIII relatum in Bula Societ. Iesu, quod referet Pelliz tomo 2º Man. 

Tract 8 cap. 5 nº65. 

     Para porem o Sacríssimo Sacramento, também tinham provilégio de Paulo 

III Refertur eodem loco, pag.41, utasserit Pelliz Loco uit cap.2 q.30. podiam 

também pôr o sinozinho, com que convocassem o povo, ex privilegio Pauli 3 

relatum in Conpend. Societ. Iesu verbo /exemptio/ s1º His Verbis, Idem Peliiz 

Loco uit cap.5 Sect.2 nº48. 

     Os senhores podem no tal lugar receber os sacramentos que os Regulares 

por seus privilégios podem administrar. E ouvindo aí missa em os dias santos, 

dão satisfação ao preceito da Igreja Ita concessit Alex.6 in Bullar. Rodrig. Bulla 

14, huius Pontificis, Jean de la Cruz lib.2 de Status Relig. Cap.5º dúbio y Peliiz 

tract. 8 cit. Cap. 2 Sect. 2 g.27 nº 14. 

     Quanto à questão da censura, é certo não obrigar no tal oratório, ou lugar 

de convalescência o Breve de Pio V que trata da clausura (…). Mas pede o 

estado Religiosos, que o Prelado da Província faça guardar clausura no tal 

sítio, como observam todos os Prelados Regulares, maioritariamente a respeito 
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de mulheres em semelhantes sítios. E os Prelados das Províncias da 

Observância nas casas em que moram os confessores e capelães das freiras. 

     [1ª pergunta/Livros: Não podia tirar os livros e dá-los a outro convento, 

mesmo que reponha com outros de seu uso, mas há uma interpretação da 

Clementina Exiit no De vilibus autrem onde Clemente V dá licença ao Provincial 

para poder dar dos conventos as coisas que forem de menos valor, sem 

incorrer nas penas do Breve de Pio V “Cum Sicut Accepimus”. E o mesmo diz 

Frei Martinho de S. José na explicação . 

 

 

DOCUMENTO Nº 356 

S.d., Lisboa – Traslado da Atestação à Câmara de Lisboa em como é 

padroeira do Convento de Santo António de Lisboa desde a sua fundação 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 6, macete 1. 

  

     A Câmara desta cidade de Lisboa diz que tem notícia dos oficiais passados 

da Câmara de como eles vieram todos com solenidade lançar a primeira pedra 

nos edifícios desta casa à instância do ministro e definidores.  

     E nesse tempo eram como padroeiros e defensores desta casa, o termo e 

que nesse tempo faz na câmara dizem e que se não acha. 

     Pedem agora que parecendo bem ao ministro e definidores da dita província 

se torne a fazer outro assento em que os façam padroeiros para que eles 

tomem à sua conta as necessidades desta casa.  

     Diz agora o Irmão Ministro que não é jus fazer nada disso sem parecer dos 

definidores e padres da Província, pede que lhe mandem aqui seus pareceres 

e assinados para saber o que pode responder aos senhores da Câmara.  

 [Pareceres] 

(aa) Frei Diogo da Conceição 

Frei André de Lisboa 

Frei Jorge de Santa [+] 

Frei André de Lisboa 

Frei Pedro da Piedade 

Frei Gaspar da Carnota 
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DOCUMENTO Nº 357 

S.d., s.l. –Cópia de documento latino de 1623 a propósito da eleição de 

Frei Cristóvão de Lisboa. 

A.N.T.T., O.F.M., Província de Santo António, Província, Maço 7, macete 10. 

 

 

     Frei Sebastianus a Rosario et Frei Philipus a S. Bonaventura qui prioribus 

adjunti, licet operariis paucis ad tam amplam messem Apostolorum virtute 

operariis paucis ad tam amplam messem Apostolorum virtute operari visi sunt 

innumeros ad Christi fidem barbaros reducentes. 

     Deinde anno 1623 sub Papa Urbano 8, Pontífice maximo, Religionis clavem 

tenente Reverendisimo Patre Frei Bernardino de Sennis, in Capitulo Provinciali 

celebrato 7. Maii, electus fuit in Custodiem illius novae Missionis Frei 

Cristoforus ab Ulissipone, qui, doudecim commitatus fratribus, illam vastam 

regionem in Brasil intravit, secum deferens ex ordine Conscientiae tribunalis et 

Sancta Inquisitionis per bullas apostolicas ad id speciaiter (concess)bradas (?) 

omnem auctoritatem et jurisdictionem spiritualem super Maragnone erga 

versusque Pará cum leucis (?) discurrens in innumeros bos li transit laribus in 

locis monasteriorum fundamenta jecit. 

     Librum que composuit, quo gentis mores, ritus, differentias arborum, 

piscium, quadrupedium, volucrium multarumque rerum incognitarum 

descriptionem de quivis jeonibus compele ex ens (?) est. 

     Tandem post 12 annos patriam reversus, stet in conventu Sancti Antonii 

Ulisbonensis. 

 

 

                                            
 
 


