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DOCUMENTS 

REPORT ON THE STATE OF BRAZIL, 1612 

ENGEL SLIUITER* 

The "Rezqo do Estado do Brasil" may properly be called one of 
the key sources for the study of early seventeenth-century Brazilian 
history. No less an authority than Francisco Adolpho de Varnhagen, 
in his monumental Historia geral, long ago pronounced it a "magnificent 
book," and a "veritable statistical compilation for the year 1612 re- 
garding the eight captaincies from Porto Seguro north."' According to 
Varnhagen, it was written by the Sargento M6r do Estado do Brasil 
Diogo de Campos Moreno, the "right-hand man" of Diogo de Meneses, 
governor-general of Brazil, 1608-1612.2 Although this identification of 
authorship rests upon circumstantial rather than direct evidence, it has 
generally been accepted by Brazilian scholars, and we unfortunately do 
not possess new information to confirm or to deny it.' Whoever the 
compiler of the "Rezao," it is obvious that he was a well informed, high- 
placed person in the government, with access to its records, and who, 
moreover, had recently made an inspection tour of the eight captaincies 
which he describes.4 

It is a curious fact that the "Rezqo," which Varnhagen signalized 
as an important document as early as 1839, never seems to have been 
brought into print, either in Brazil or Portugal.5 For knowledge of its 
rich and varied content, scholars today still depend upon the four-page 

* The editor is associate professor of history at the University of California, Berkeley. 
1 Historia geral do Brasil antes de sua separagdo e independencia de Portugal (3rd ed., 

5 vols., SAo Paulo and Rio de Janeiro, [1927-1936]), II, 140-141 (hereinafter cited as 
Historia geral). The first edition appeared in two volumes at Madrid, 1854-1857, and 
the second in two volumes at Vienna in 1877. 

2 Ibid., II, 61, n. 59, and 140. 
3 Revista trimensal do Instituto Hist6rico Geogrdphico e Ethnogrdphico do Brasil (Vol. I-, 

Rio de Janeiro, 1841-), XL (1877), 533; Benjamin Franklin Ramiz GalvAo, ed., Catdlogo 
da Expositdo de Historia do Brazil (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro 
[Vol. I-, Rio de Janeiro, 1876-], IX [1881]), part I, p. 5. 

4 Infra, p. 526. 
6 See Varnhagen's "Reflex6es criticas sobre o escripto do seculo XIV [sic] impresso 

com o titulo de Noticia do Brasil," Academia Real das Sciencias, Collecgdo de noticias 
para a historia e geografia das naVaes ultramarinas (7 vols., Lisbon, 1812-1856), V, No. 2, 
87-95 (hereinafter cited as "Reflex6es"). At the December 7,1877, session of the Instituto 
Hist6rico e Geogrdphico Brasileiro at Rio de Janeiro, at which the Emperor Dom Pedro II 
was present, the proposal was made that both the text and the maps of the "Rezao" be 
published. Nothing seems to have come of this suggestion. See Revista trimensal as 
cited in footnote 3 above. 
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summary which Varnhagen gave of it in his general history.6 This 
r6sum6 is not only far from exhaustive, but also it contains some serious 
errors. 7 For these reasons it has seemed worth while to edit the complete 
text of the "Rezao" below. 

Three manuscript copies of the "Rezdo" are known to exist, two in 
the Biblioteca Puiblica Municipal do Porto and one in the Instituto 
Historico at Rio de Janeiro. 8 In preparing this edition we have worked 
from a microfilm of the older of the two copies preserved at POrto, which 
is written in an early seventeenth-century hand and is unsigned. 9 This 
text, the one mainly if not exclusively used by V1arnhagen, is accom- 
panied by seventeen colored maps.10 Portuguese archivists do not be- 
lieve that it is the original, and in this opinion we concur." The Rio 
de Janeiro text, which is accompanied by twenty-one maps, we have 
not had the opportunity to examine, and therefore we can only report 
what others have said about it. In 1881, in the Catdlogo da Exposi~do 
de Historia do Brazil, Benjamin Franklin Ramiz Galvdo identified it as 
"a copy of the eighteenth century."' More recently Dr. Rodolpho 
Garcia has stated that it is the original, but without giving his reasons."3 
All this merely points up the need for a careful collation of the Porto 
and Rio de Janeiro copies. 

As to the place which the "Rezao" occupies in the available docu- 
mentation for early Brazilian history, it may be said that it is about the 
only broadly descriptive source we have for the second decade of the 
seventeenth century. Its great virtue is that it is beautifully concrete. 

6 Historia geral, II, 141-144. 
7 See document footnotes 18, 19, 20, 22, 23 below. 
8 The Porto codices are numbered 126 and 819. Their texts are identical, but the 

latter is written in a nineteenth-century hand and apparently is a copy of the former. 
For a detailed description see: A. de Magalhais Basto, ed., Catdlogo dos manuscritos 
ultramarinos da Biblioteca Pitblica Municipal do Pdrto (Lisbon, 1938), pp. 115-125. The 
Rio de Janeiro codex is described in Ramiz GalvAo, op. cit., p. 131. 

9 I wish here to express my deep appreciation to Dr. Antonio Augusto Ferreira da 
Cruz, the distinguished director of the Biblioteca Piblica, for his courtesy in permitting 
the microfilming of this manuscript, and to Dr. Bailey W. Diffie, associate professor of 
history at the College of the City of New York, for saving me the work of photographing 
and generously offering me the use of his film. 

10 These maps deserve to be published, but obviously cannot be reproduced here. 
They need to be carefully collated with the twenty-one maps of the Rio de Janeiro codex. 
Two of the latter are reproduced in J. Capistrano de Abreu and Rodolpho Garcia, eds., 
Historia do Brasil por Frei Vicente do Salvador (3rd ed., SAo Paulo, [1931]), facing pages 
v and 429. 

11Varnhagen, "Reflex6es," p. 89; Magalhais Basto, op. cit., p. 124. 
12 Op. cit., p. 5. 

13 In Varnhagen, Historia geral, II, 141, n. 45. He adds that the Rio de Janeiro copy 
of the "Rezqo" was a gift of Emperor Dom Pedro II to the library of the Instituto Hist6rico. 
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It pins down such things, for the year 1612, as the boundaries of each 
of the eight northern captaincies, the number of white inhabitants and 
of sugar mills, the amount of royal income and expenditure (the latter 
broken down in minute detail), the extent and character of the defense 
and religious establishments, and the amount of sugar annually exported 
from Brazil. It is really an amazing thing that so much precious in- 
formation came to be incorporated into a single document, and that it 
happens to have come down to us. 
- In 1612 Portugal's Brazilian colony was more prosperous and popu- 
lous than at any earlier time in its history. This is best seen by compar- 
ing some of the statistics in the "Rezdo" with others we have for 1570 
and 1583-1585. In 1570 the sugar mills in operation in the eight oc- 
cupie(I captaincies between Sao Vicente and Itamaraca totaled only 
fifty-six, according to Pero de Magalhdes Gandavo.14 By 1583-1585 the 
same captaincies had between 104 and 136 engenhos de agucar.'5 In 1612 
eight out of eleven captaincies (excluding Espirito Santo, Rio de Janeiro, 
and Sao Vicente) had 170, and from the production of these mills be- 
tween 500,000 and 600,000 arrobas of sugar were being exported to 
Europe.'6 In much the same way the white population of Brazil had 
increased. For 1570 Gandavo reported 3,440 vizinhos, or heads of 
family, in the eight captaincies then settled, or perhaps 17,200 white 
persons.17 By taking, for 1583-1585, the lowest and the highest esti- 
mates given by Gabriel Soares de Sousa, FernAo Cardim, and Joseph de 
Anchieta, we arrive at a white population figure of between 21,900 and 
29,900.18 In 1612, according to the "Rezdo," the eight northern cap- 

14 Tratado da terra do Brasil. This work, which was written not later than 1570, was 
first printed at Lisbon in 1826. I have used the Edigao do Annuario do Brasil, Rio de 
Janeiro, 1924. See pp. 27-37. 

15 Gabriel Soares de Sousa, Tratado descriptive do Brasil em 1587 (3rd ed., Sdo Paulo, 
1938), pp. 25-175. For proof that this work was written not later than 1583, see: Livro 
velho do Mosteiro de Sdo Bento da Cidade do Salvador (Bahia, 1945), pp. xvii-xviii; FernAo 
Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil (2nd ed., Sdo Paulo, 1939), pp. 254-316; A. 
de Alcantara Machado, ed., Cartas, informaqges, fragmentos historicos e sermaes do padre 
Joseph de Anchieta, S. J. (1554-1594) (Rio de Janeiro, 1933), pp. 410423. 

16 The arroba of sugar in this period was thirty-two lbs. avoirdupois weight, so that 
500,000 to 600,000 arrobas equals 16,000,000 to 19,200,000 lbs. Cf. S. P. L'Honor6 Naber, 
ed., Toortse der Zeevaert door Dierick Ruiters, 1623. Samuel Brun's Schiffarten, 1624 
(The Hague, 1913), p. 33; Luiz de Figueiredo Falcho, Livro em que se cont6m toda a fazenda 
(Lisbon, 1859), pp. 59-61. 

17 There can be little doubt that Gandavo used the term vizinho to mean a head of a 
family. Certainly Anchieta so uses it, when he wrote (December 31, 1585) that Bahia 
had "em toda sua comarca quasi 2.000 vizinhos de Portugueses, dos quais haverA 10 ou 
12.000 pessoas." He therefore figures the average Portuguese family in that part of 
Brazil as consisting of five to six persons. Alcantara Machado, op. cit., pp. 412413. 

18 See works and pages cited in footnote 15. 



DOCUMENTS 521 

taincies alone had some 8,830 moradores broncos, or at five per family, 
approximately 44,150 white persons."9 

As the sugar industry expanded and population grew, Brazil became 
an ever better source of revenue for the home government, and in con- 
crete terms the "Rezao" once again provides us with the measure of 
that increase for the decade 1602 to 1612. In the former year the royal 
treasury farmed out the revenue of the entire colony for 106,000 cruza- 
dos, whereas ten years later solely the revenue of the eight northern 
captaincies was leased out for 125,000 cruzados.70 Although by 1612 
crown expenditures in the colony were large, particularly for military 
defense, there already was a favorable margin of income over outgo for 
the home government. 

Since space does not permit, these brief comments, inadequate as 
they are, must suffice to introduce this valuable document. It is hoped 
that by making its complete text available to scholars, some small 
stimulation will have been given to Brazilian and Portuguese studies 
in this country. 

19 "Morador branco" is synonymous with "vizinho." See infra, p. 557. 
20 Infra, p. 526. 

DOCUMENT 

f. 1 REZAO DO ESTADO DO BRASIL NO GVOVERNO 
DO NORTE SOMETE ASI COMO 0 TEVE DO 

DIOGTJO DE MENESES ATE' 0 ANNO DE 1612. 

f. 2r. Razam do Estado do Brazil. 

0 estado do Brazil (Prouincias de Santa Crux) he parte oriental do 
Peru, pouoada na costa do mar athiopicho, e repartida em partes a que 
chamao capitanias que en tal forma forao geruidos os reys passados de 
Portugal de as encarregar (comr doagoes largas) a certos donatarios. 

Corre a costa de seu district desde o Rio Meari ou MaranhAo atte a 
boca do Rio da Prata ou Parana' como na carta geral se mostra a fol. 3. 

Todas estas prouingias, ou capitanias, pera bemr do que produzemr 
tratdo de separagao e se sustentao de violencias, e neste conformidade 
gozarao de mais aumento aquellas que o brago real tomou mais a sua 
conta quado (no pouoar e conquistar) faltarao seus donatarios. Neste 
casso fazem exemplo a Bahia de Todos os Santos, o Rio de Jan.ro, 
Prahiba, o Rio Grade, todos oje de sua Mag.de nas quakes pello serem 
cada dia se aumentao pouoayoes e cresem fazendas. Paranabuquo e 
Tamaraqua podem entrar nesta conta por quanto as suas mayores 
nescessidades acudio sua Mg.de com capitaes, prezidios, e fortificagoes, 
que ate oie sustenta de sua real fazenda. 
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Tambem se deue considerar que as terras deste estado e os filhos 
dellas naturalm.e sao variaueis, ellas em produzir, e elles em as abitarem 
porque como das mais ou menos chuuas suceddo mais ou menos nouida- 
des ou mais abundan~ia em hfias que em outras partes a modo dos 
Aduares de Africa tratao estas gentes de se mudar de hfis a outros 
lugares e tambem se pratica, que os naturais da terra o tem por serimonia 
e assi per este caminho nao lhes acodindo, se achdo desemparados, os 
sitios, q mais ao commum importao. 

Este asidente nas capitanias dos donatarios acontesse mais vezes, 
torque nellas nunqua se encontra pessoa respeitauel no gouerno, o que 
nao succede donde seruem capitaes do dito S.or, que sem duueda fazem 
muito no aumento dos lugares, pella esperanqa de serem reputados, 
dignos de maiores cargos, e por outras rezoes, que per si se publicao, e 
de que aseguradam.te entendemos que tudo o que neste estado nao for 
de sua M~ag.de creqerdo de vagar, e durarao mui pouco. 

f. 2v. Ningem ignora que a saude das almas, e a liberdade natural e real 
nos vaqallos sam os fundamentos c6 que sua Mag.e (como Catholico 
monarca) manda que se proceda em suas conquistas de tal modo porem 
entendida esta maxima que a suprestigdo [superstigao] nao confunda a 
forma do bom gouerno, pois lemos q as republicas em si contraries e 
diferentes an de ser gouernadas por maximas contraries e diferentes, 
pello que parece que o Doctor La Gasca,I lugar tenente pello Emperador 
no Peruu nao soo liurou dos Pissaros o estado dos Indios mas tambem 
dos outros inconuenientes dando aos conquistadores em tal forma parte 
do geruiqo pessoal destas gentes (que outra cousa nao pessoiam [possuiao]) 
que ficando liures ficardo juntam.te sugeitos a hua rezao que qerue a D.s, 
ao rey, e ao pouo, e todos ttirao de bem fundadas pouoaqoes hfi facil e 
justo proueito coussa q no estado do Brazil parece imposiuel sendo assim 
conuiniente porq nao somente como fica dito o gentio he variauel, 
incapas, e fora de todo o gouerno e rezao per si soo mas ainda debaxo de 
tutores incompetentes fica de menos prestimo porque como no spiritual, 
temporal, e pessoal viue entregue a religiosos tam relligiossamente de- 
fendem esta posse que aos 4 mais contra ella sabem, fas que amurrem 
menos, temerosos d'intentarem nouidades os que de rezao diuiao in- 
tentalas, e assi aquella ley justa que sua Mag.de mandou o anno de 
seiscentos e des agerqua dos Indios e capitaes nas aldeas nao pode chegar 
a efeito tal he a forga q tem introduzido os religiosos. 

Por este caminho fica cheo o estado de veos de piedade debaixo dos 
quakes desapareqem muitas rendas a fazenda de sua Mag.de que sem 
duuida lhe podem dar os Indios, e muitas fazendas q com suas ajudas 
sendo geraes podem aumentara aos brancos evitandosse co o comprim.to 

1 Pedro de la Gasca. He was in Peru from 1547-1550. 
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da ditta ley que se dilata mocambos entre os negros ou juntas de fugidos 
a que chamao sanctidades, e outros males que em toda esta costa uimos 
diriuados da doctrina que elles (como incapasses) mal aprendem ou mal 
Ihes insinAo seus tutores sem a prezenga de capitAes leigos, porque os 
Indios que viuem de mestura com os brancos nao somente sao milhores 
ChristAos criandosse com seus flihos mas tambem aprendendo officios 
macanicos dao proueito a fazenda real e melhores aiudas nas armas a 
todos os acidentes que se offeregem na costa e no sertao de suas terras 
nas quaes nunqua a falta da gente de roupa larga fas, nem pode fazer / 

3r. tanto damno em todas as materias quanto pode fazer a falta das armas e 
quem as exercite pella rezao da violencia atras referida em 4 tudo se 
funda sobre tanto escrauo, e tanta cousa forgada e pellos cosarios 4 de 
contino buscAo nesta costa nqo somente a saude das infermidades que 
ihes causa Guine, mas o asuquar, e pau brazil, ambar, malageta e fumo 
e outras cousas 4 estimao, tambem por amor dos facinorosos da terra 
4 se vallem do mato contra quem a justiga desarmada pode pouco, todas 
as quaes cousas maes parece 4 deuem consestir e acharensse nos seculares 
q nos eclesiasticos. 

Os bens dos vassalos deste estado sao engenhos, canauiais, rogas, ou 
sementeiras, gados, lenhas, escrauos, q sao o fundamento em q estriba 
esta potencia, cousas todas que cada huia per ssi como fica dito se desuia 
de vizinhanga em tal modo q como as mais prouingias do mundo constao 
d'oniao per sous abitadores, esta como vemos trata de separatao, e tanto 
so sustenta de violencias quanto a primeira cousa forzada he a auga por 
leuadas e cables trabalhosas e compridas trazida a forga donde mais 
importa e o fogo de contino abrazando gram copia de lenhas, e huia 
cantidade grande de gado vacum que neste trabalho morrem e se con- 
sume, e ha numero groso de escrauos que cada anno uai por este caminho 
sem os quaes nao a 4 tratar em fazendas ou rendas do Brazil, e tambem 
se qualquer das outras cousas falta porem a dos escrauos he a mais 
considerauol porq della depended o remedio de todas as outras. 

Estes escrauos an de ser de Guine vindos das conquistas ou comercios 
de Thiopia ou an de ser da propria terra ou de hMs e de outros. 

Os escrauos de Guine como se comprao caros por causa dos muitos 
dados ou direitos que delles se pagao em Angola fazem dificil e custoso 
ho cresimento desta republican, e tam pouco durauel quanto morrem ou 
viuem a seus senhores que como violentados pella maior part durao 
tam pouco que em lugar de liurarem de misserias a seus amos acontesse 
darem cb, elles na enxouuia donde tambem se uem a consumir a pro- 
priedade pera que os comprarao como uemos cada dia. 

Os Indios da terra que pare~em de maior facilidade, menos custo, e 
maior numero como andao mitidos com os religiosos a quem viuem 
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sogeittos e a quem adorando pagao pequenos dados, de marauelhaa 
f. 3v. fazem seruigo, nem / dao aiuda aos leigos que de sustancia seia antes 

sendo chamados dos pobres m.ores acontese leuarenlhes o salario dante- 
mao sem lhes fazerem nada sendo caussa que os pobres o percAo, e as 
peitas que custumro dare a quem lhos admenistra como tudo se sabera 
tirandose deuassa daqui resultao grandes queixumes contra os religiosos 
os quaes se querem mostrar que castigao estas cousas com seus carceres 
priuados ou asoutes p. leuemente que seia, estao os Indios tam mimosos 
e tam pouco praticos no uso da nossa justiga e obediengia que logo se 
vao ao mato, donde fazem como ditto he, abomenaueis uiuendas e ritos 
juntandosse com os negros de Guine tambem fugidos de que resultao 
mortes, furtos escandolos e violencias per cuio respeito se nao pode 
atrauesar o sertao comodamente de hfias partes a outras nem dilataremse 
as pouoagoes pella terra dentro. 

Se os Portuguezes tomao as armas contra estas dezordens, e com 
trabalho e custos de suas fazendas e uidas uao contra estes mocambos 
ou ladroeiras, e desfazendoas trazem prezos os dittos fugidos logo a 
piedade dos padres e a nescessidade em que delles viuem os leigos 
busqudo leis pera os nao castigarem antes repartindo os entre sim os 
largo das prizois das quaes tanto que se uemr liures tornanse as aldeas 
dos ditos padres que como a gente liure e que elles tem em sua proteiqdo, 
de boa vontade os recolhem e ocultao, e se parece que alli todauia os 
buscao seus donos tornaosse ao mato de modo que fica sendo este 
dominio absoluto dos religiossos huma miseria sircular [secular] dos 
leigos que mostra nao poder ter fim e nao o tendo, bem se ue quam 
trabalhosso e quassi impossiuel sera o dito aumento. 

Destas desordens tanto introduzidas nasce q nenhlia obra do bem 
publico se coalha e assim os Indios sem os buscar quem pode vao p. 
donde querem mais barbaros, e mais ociosos que nunqua, e os branquos 
ao longo da costa maes hospedes que como pouoadores, separados hus 
dos outros vendosse sem qeruigo nem a quem geruirem conform a suas 
fantesias metidos em duuedas hem hum deserto pondo o sentido, e o 
coragAo na patria tratao de se acolher tanto que da prouingia confuza 
tem esfolado alguma cousa co que o fazer possao, daqui nasce tanto 
trocar, tanto mentir, tanta trapassa que as nouas dellas nao fazem mais 
que acarretar bachareis a proue [pobre] prouincia, a qual c6 os terms 
religiosos que tratados fiquam e com multidao de letras que do reyno 

f. 4r. uao e nos estudos lhes ensinao / aos maquanicos, em lugar de fazendas 
e de trabalhadores, multiplica a tera em legenqeados, escrivais, meirinhos, 
solicitadores, clerigos e frades. 

Tem este estado mais outra sarapasAo2 a qual sobre todas comuem 
2 Old form of "sarapatel," meaning confusion? 
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buscarse remedio que he a distancia mal asegurada delle a estes reynos 
donde por uia soo do comercio e da nauegaqao Ihe uai o augmento con- 
forme as leis do tempo pq. quanto as leis da natureza do 4 produze de 
muitas partes (se ounera licensa) fora prouido e de todos os nauegantes 
vizitado como parte tao conueniente a uiagens largas, e assi de crer he 
4 sendo esta nauega?&o segura que por melo do comergio tera o estado 
maes forgas e mais ajudas em seu augmento, pello que deixadas as 
opinihes que sobre a guarda desta costa e nauegagao do Brazil tiuerao 
os dezeiosos de sua grandeza cada hud praticando e acomodando em- 
barguag6is a seu modo, fazendo as vezes armadas e frotas de nauios 
marchantes inuentando gales e imaginando galizabras armando caraue- 
ilas finalmente fazendo despezas e buscando tributos sem nenhil fruto 
antes cada uez comr maes perda de reputa?&o e fazenda sera bem aduertir 
que do ditto estado saem cada anno de quinhentas p.a seisnentas mil 
arobas de asuquar fora o pan brazil de sua Mag.de as quaes todas se 
carregdo a furmiga em nauios manquos a q pagao de fretes auarias mais 
de cento e setenta mil cruzados na qual quantidade bem se mostra que 
podem caber quatro galibis armados de duzentas e sinquoenta atte 
trezentas toneladas, comr sesenta ate oitenta homes cada hiu de mar e 
guerra de sua obrigagao com artelharia e munigoes a este respeito paguo 
tudo e sustentado conforme as pagas da Cassa da Contrata?Ao de 
Seuilha. 

Estes quatro galioes andando na carreira criarao soldados e marin- 
heiros praticos e capitais de mar conuenientes estingindo o vso infame 
do fugir das carauellas tam gabado oje e tao introduzido e assi darao 
reputagfo noua a nossos mares tudo as despezas das dittas arobas, e 
se para isto se introduzir for nescessario por ora entrarem naos de 
particulares em quanto a fazenda de sua Mag.de as nao fabrica, tambem 
na Casa da ContratagAo se valem deste meio escolhendo na frota e 
armando as milhores naos de particulares que nauegAo pera Indias e 
se tambem pareger que pera a gente de guerra e offigiaes que supresupo- 
mos pode faltar despeza tambem como em Espanha podem embarquarse 
as companhias do presidio da Bahia e de Pernambuquo alternates pois 
nellas de obrigagao militao duzentos e sessenta soldados a fora os das 
garniq6es dos castellos 4 de prezente dizem os poupadores que sera bem 

4v. reformalos pq. seruem de pouco / de modo q por este caminho ficao 
acudindo as cousas do estado as forqas que elle mesmo sustenta lan- 
gando as na parte mais conuiniente pera que he o mar pois assi como a 
cada morador da terra obrigAo a ter hia arma pera sua defensa em sua 
casa mais justo e mais fermoso parege que cada prouingia tenha as suas 
despezas quem a defenda e mais quando he de natureza que ihe importao 
as armas sobre toda outra cousa. 
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Do que breuemente fica aduertido se pode aduertir que sendo as 
capitanias ou prouingias do estado Brazil todas de sua Mag.e como p. 
muitas vezes se lhe tem aduertido ou pelio menos tendo capitals do 
ditto senhor como tem Pernambuquo e Tamaraqua que sAo de dona- 
tarios e avendo nas aldeas todas de qualquer destrito capitais leigos e 
capellais sogeitos ao ordinario na forma que esta mandado o anno de 
seiscentos e des e na costa e mares da carreira do dito estado auendo 
gall6is de armada que assegurem as frotas e guardem a costa em mul 
breues dias sobirdo as rendas reais a mais de hui milhao de ouro por 
quanto o anno de seiscentos e dous se arrendou todo estado junto em 
gento e seis mil cruzados e neste anno de seiscentos e doze se arendou 
soo o guouerno de Doom Dioguo de Meoeses em cento e vinte e sinquo 
mil cruzados em que so proua o q importa a este augmento qualquer 
pequena ajuda, e pello contrario se ouuer descuido em qualquer das 
cousas ditas cada dia irdo a menos por quanto o aumento natural do 
pouco que esta pouoado tem subido a mais do que se esperaua sem arte 
ou benefiro de fora antes oje uai cada dia sendo major o empenho dos 
M.ores cO OS homes de negocio a respeito da falta descrauos que por tAo 
subidos presos lhes uendem pello que tambem paregem mais conuinientes 
a seu trabalho aluaras despera q cada dia pedem 4 os eoecutores sem 
conto q com a noua relaqdo cada dia Ihes mandam. 

De modo q a conquista do Maranhdo q se pratica e a nauega?Ao do 
salitre- do Rio de Sam Fran.?' nem a pescaria das baleas da Baija de 
Todos os S tou QU da Angra dos Reis nem as esmeraldas do Rio Do?e 
nem. o ouro de Sao V.te ou a prata que dizem auer no Rio Real ainda 4 
tudo junto ou estiuera em termos asegurados tanto quAto uemos q anda 
em duuedas e aluitres nenhfia comparagAo fazem com o q pode medrar o 
ditto estado e os m.0,r8 deste reyno, e as alfandegas de sua Mag.e auendo 
m.tos escrauos e baratos q trabalhem nas fazendas do asugar e cortes 
do pau brazil, tudo seguramente nauegado sem pagar tributos aos 
inimigos do norte antes fazendo creoer nos despouoados pouoa6oes, e 
fazendas. 

Pera q milhor todas as cousas dittas se entendao e pratiquem segui- 
remos o que val e pode em particular cada capitania comr seus pouoados 
e despouoados, com suas despezas e rendimentos, e com seus portos e 
sondas delles vindo correndo a costa do sul para o norte no gouerno do 
ditto Dom Dioguo de Menesses soom.te como part vista e visitada p. 
quem Los esta relagvo e posta pello ditto gouornador na rezao em q oje 
a uemos. 

f. s 1k.Capitania de Porto Seguro do Duque Daueiro. 

A capitania de Porto Seguro parte c6 o Spirito S.to pello Rio Doge 
em dezanoue graos, ou segundo outros querem pello Rio Cricar6, mais 
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ao norte, que foi o ponto por donde se diuidio este estado entre Dom 
Fran.co de Soussa e Dom Dioguo de Menesses.3 Sam famosos estes rios 
pellas terras e varzeas pera fazendas que nelles se descobrem e pello 
muito que ao sertao se metem abundantes de cassas, e pescarias, e 
sobretudo pello muito pau brazil fino q entre os seus matos e madeiras 
se acha, e pellas entradas 4 com facilidade por qualquer delles se faziao 
sertam pello Rio Doge particularmente pera a Serra das Esmeraldas 
como se ue no ponto A. f. 17, suposto que a barra deste rio de nenhul 
modo pode ser acometida em nenhul tempo por ser baixa e de alfaques 
que se mudao, e por ter ordinaries auguagens q decem de sima e lan~fto 
a aguoa dope pello mar dentro mais de duas legoas e assi quando os 
do Spirito Santo fazem a jornada as Esmeraldas entrao com as canoas 
pello riacho que na carta seguinte se ue no ponto B. e pella lagoa do 
ponto C. Caminhao ate tres legoas da barra do ditto rio donde tornao 
as canoas ao mar, e varandoas depois pella area vam a se meter no 
dito rio no ponto D. e por elle agima nauegao por cachoeiras e lagoas 
atte o pee da ditta serra como na ditta carta se mostra no ponto E. 
Por esta parte se fas mais facil esta viagem que pello Cricaree o qual 
tem tanto gentio em suas ribeiras a terra dentro que ate oie a sido im- 
possiuel penetrar por entre elles mais ao sertao. 

Ao norte deste rio estao os rios Mocuripee e Piruipe e o Rio das 
Carauelas, todos com barras e todos despouoados, c6 pau brazil, e tantos 
costales pera o serem muito, que podemos asegurar nao Ihes faltar nada 
auendo pouoadores. 

No Rio das Carauellas particularm.te donde compessao4 os Abrolhos 
como se ue no ponto F. na carta que se segue fol. 17 por sua disquiri~do 
e sitio forte e fertil se podem fazer grandes pouoa~bes e ja nesta parte 
se principiarao mostrando proueito tanto qj se julgou ser este lugar mui 
aproposito para o fundamento da capitania por sua fertilidade porem 
os antigos fundarao nas mais importantes barras, e maiores portos tendo 
o sentido no comercio, nauega~do, e grandeza dos nauios porque sem 
compara~do fazem diferenca os de Sancta Crus e Porto Seguro a todos 
os outros que como uermos sao barras de carauellas e de barquos. 

Este Rio das Carauellas se despouoou por falta de quem Ihes dissesse 
missa por quanto o vigairo de Porto Seguro pella probeza da terra nem 
ihes podia administrar coadiutor nem por elles dezemparar a villa ou 
dar lhes licenca que viuessem sem missa antes os obrigaua que a viessem 

f. liv. ouuir a villa pello / que nao avendo outro remedio a despouoarao ho 
Gouernador Dom Diogo de Menesses o anno de 610 mandou que os 
m.ore8 daquelle citio tornasem a suas casas e lhes deu hI coadiutor que 

3 In 1608. See the alvard issued on January 2 of that year in Varnhagen, Historia 
geral, II, 156-157. 

4 Old form for "comegAo." 
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faltaiia Daquella vigairaria, e outras aiudas sendo as principaes a espe- 
ranga do corte do pau brazil por aquella banda para que possao interegar 
geruindo a sua Mag.de algum remedio p. ser este sitio tam importante 
a nauegagao por dentro dos Abrolhos, e a guarda do pau brazil que 
alli se cria, e sua Mag.de tanto encomenda. 

Desde o Rio das Carauellas ate a pouoagdo do Porto Seguro a muitos 
outros rios, baijas, enseadas, e portos que com suas sondas se mostrao 
na carta fol. 17, todos despouoados com pau brazil, madeiras para 
engenhos, auguas e lugares em que ia os ouue, e se perderao com a 
guerra dos Himores' e oje podem em vertude da pas asegurada que 
gozam tornar a refazerenge que tudo o que esta despouoado tornara 
como dantes. Esta capitania foi a primeira que se pouoou e que maes 
gente e pouoagbes teve mas a insuficiencia de mandadores e o pouco 
socorro e aiudas, donatario fazendo a guerra dos Haymores mais es- 
pantosa do que em efeito era vierao a perder tudo, pello que apenas na 
villa do Porto Seguro ha gem moradores brancos, e as mais das cassas 
estao postas por terra. Tem hui engenho de asuquar em Tobatinga, e 
lugares pera outros que ia como digo ouue tem muitas rogas de manti- 
mentos, tem madeiras em cantidade de q se valem e fazem embarcagbes 
nao tantas como em outro tempo em que carregadas de suas cousas da 
terra e alli feitas tratauao em Angolla e no reyno, podem oje com muita 
mais vantaiem fabricarse, a respeito das pazes com os Jndios que impi- 
diao os matos. Tambem para esta rezao sua Mag.e tem mais noticia 
neste tempo do pau brazil desta capitania e pode milhor valerge delle. 

De Porto Seguro para o norte esta o famosso Porto Velho de Santa 
Crux donde toda a prouingia tomou nome, e donde ancorarao as pri- 
meiras naos que alli chegarao indo para a India, mostraosse assoladas 
estas duas pouoagoes e o engenho do Duque despouoado, e maes auante 
se vee a barra de Sancto Antonio todos os quaes sitios sao dos bons 
daquella costa estao em dezaseis ate dezassete graos tudo despouoado 
ate o Rio Grande em quinze graos e dous tergos donde parte com os 
Ilheos esta capitania. 

Na pouoagAo de Porto Seguro f. 23 ponto A donde se mostra a 
pouoagao ha' duas peas de ferro coado de quatorze quintaes cada hua 
com todo o geruigo as quaes mandou o Guouernador Dom Dioguo de 
Menesses em lugar de certos falcoes de bronze que sem camaras nem 

f. 12r. rabichos / andauao langados pello mato, e assi mandou as ditas pessas 
para defensa da barra no lugar donde se desenhou hfi forte de taipa de 
pi1Ao que nao chegou acabarse sendo important para a defenqa daquelles 
M.ores contra os Indios da terra, e cosairos do mar. 

5 The Aimor6, an Indian tribe which, advancing from the interior, attacked the Portu- 
guese coastal settlements between southern Bahia and Espirito Santo, beginning in the 
1560's. 
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Tem as ditas pessas a poluora e munigoes nescessarias, toda a gente 
esta armada de mosquetes e arcabuzes que se Ihe derao ho anno de 
seiscentos e des no qual tempo mandou o dito Gouernador que ouuesse 
naquella pouoagao hua esquadra de dez soldados de prezidio, e hu cabo 
pagos da fazenda de sua Mag.e, para que como gente obrigada acompan- 
hasem o capitao da capitania assim na guarda da costa como na vigia 
do pau brazil daquelles rios, tambem porque nao acabasem de despouoar 
Os m.ores que cada dia fugiAo e assi por auer mostrado ser isto de efeito 
como p. ser conforme a hiua carta de sua Mag.e pello Tribunal da 
Fazenda em q manda acudir a estas cousas do pau brazil com gente e 
forga de armas o dito Guouernador auizando ao dito S.r mandou q se 
estiuesse naquella parte o ditto prezidio atte outra ordem sua. 

Foi orgada esta capitania ho anno de seiscentos e doze pellos officials 
da fazenda da Bahia de Todos os Sanctos 200 cruzados' de seu rendi- 
mento, nao aduertirao que tem hu engenho que fas muito asuquar tam 
bom como todo o outro. 

A despeza da ditta capitania he a seguinte. 
Igreia 

Ao vigairo da matris da capitania 50U 
Aao coadiutor 25U 
De ordinaries 23U920 

98U920 
Offigiaes da fazenda 

Ao prouedor da fazenda a rezao de tires por 
gento do rendimento em q foi orgada a dita 
capitania . 2U400 
Ao almox.e pella mesma rezao . 2U400 
Ao escriuao da fazenda a rezao de dous p. 
cento . . . lU600 

6U400 
f. 12v. Officiaes de guerra 

A ha cabo desquadra dos soldados do pre- 
zidio a rezao de dous mil e noue centos reis 
cada mes monta em ha anno 38U4007 
A noue mosqueteiros a trinta e tres mil e 
seiscentos r. 8 cada ano a rezao de sette cru- 
zados cada mes monta 302U400 

340U800 8 
Toda a desneza . . . 454U1209 

I One cruzado equaled four hundred reis. 
7 Obviously the correct amount here is 34,800 reis. 
8 Correct total is 337,200 reis. 9 Correct total is 442,520 reis. 
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Todo o gentio desta capitania esta de paz ainda que como sentem 
na gente branca poucas forgas e muita pobreza fazem algum damno nos 
mantimentos quando lhes parece. Porque como a capitania carege de 
capitAo por sua Mag.0 com algfia posse ou ordenado com q4 se sustente, 
tambem as aldeas caregem de gouerno, e de doctrine, os padres da 
Companhia tiuerao isto por residencia em quanto ouue mais sustancia 
depois tornardo por missAo na qual tampouco durarAo m.tG por se ntio 
leuarem bem com a gente do pouo sendo assi que em quanto alli estiuerAo 
da fazenda de sua Mag.e forao prouidos. 

As igreias desta capitania estao mui deneficadas [danificadas] e tam 
pobres de ornamentos retabolos que os chegao a fazer de papel pella 
falta da fabrica e pellas poucas esmollas da terra em que todos parece 
que pedem esmola sera remedio o fazerge aqui o corte e carga do pau 
brazil. 

f. 36r. Capitania dos Ilheos de Fran.co 
de Saa de Menesses. 

Esta capitania compega no Rio Grande junto ao Rio Patipe partindo 
com Porto Seguro, e acaba sua demarcagao na ponta da barra de 
Jaguaripe como se ue nas cartas f. 29 e f. 36 partindo cO a Bahia de 
Todos os Santos. 

A sua pouoagAo ou Villa de SAo Jorge, que se mostra a f. 35 no ponto 
A. esta em quinze graos esquagos, e posto que oie esta desbaratada, e 
pobre esta capitania, a respeito da guerra passado dos Ahymores, e de 
auer sido saqueada de Frangeses todauia anda na primeira claqe das 
melhores do Brazil pello sitio e bondade terras que tem aguoas, madeiras, 
notaueis canaueais de sesenta anos, e copia grande de fruitas do mato, 
cassas, e pescarias asim no mar como nos rios, e temr muitas fruitas 
despinho, e de Portugal, tem uvas Romau's marmellos e figos, e todas 
as ortaliqas, finalmente he tam fertil que no tempo da guerra recolhidos 
na pouoa~do centre as casas prantauAo mantimentos. 

O Rio Patipe como se ve na carta f. 29 esta ao sul da pouoagao qua- 
torze legoas as quaes todas sdo despouoadas, e assim he o mesmo rio, no 
qual o ano de seiscentos e deo entrarao caravellas de sem toneladas que 
forao buscar o pau brazil que trouxe Feliqiano Coelho de Carualho quando 
foi pella fazenda da nau da India que aribou a Bahia, temr este rio 
(dentro) muito bom porto, e he mui abastado de cassas, e nelle se fazem 
grades pescarias, em especial de peixes bois, que tem care q se guiza 
como uaqua, temr terras, ilhas, e agoas, e grandes madeiras, para fazen- 
das, e o milhor pau brazil de toda a costa, maes fail de cortar e de 
carregar, as quakes matas a quatro e a sinquo legoas pello sertAo vem 
correndo att6 o monte Tanjerepe que fica a quatro legoas da dita Villa 
de Sao Jorge, e passando adiante para o norte makes ao sertao vao as 
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dittas matas atd o Rio das Contas, e tambem como se ue na carta f. 36 
no ponto A. temr boa barra de nauios, de cento e sinquoenta toneis com 
bom porto, e capasidade para pouoag3es, e fazendas e corno tal por star 
despouoado he oie (atrevidamente) buscado dos coqarios franceses, que 
desde alli salteao os nauios que saem da Baya e todos os que uem do sul 
correndo a costa por maneira q o que pode ser pouoagAo que d6 proueito, 
sendo de donatario sempre sera ladroeira, e dara trabaiho. Alemr dos 
sitios apontados sem pouoagAo nemr gente branca a seis legoas da villa 

f 36v. esta a lagoa de Taipe que se ve no ponto G. / e ainda que a sua barra 
que desemboqua no mar no ponto H. nAo verue nem para barquos por 
ser areada donde quebrao as ondas c6 sinquo palmos de aguoa todauia 
o rio em sy, e toda a lagoa he larguo e mui nauegauelr para barquos, e 
canoas podense fazer nesta lagoa doze, ou quatorze engenhos de agoa 
copeiros, que para tudo temr leonhas, e matos donde nunqua entrou 
machado desde que D.s os criou, por estes bosques abitauao os saluagens 
Haimores, toda esta terra esta dada de sesmaria, ou por milhor dizer 
esta vsurpada de pessoas que nao tem posse. f. 35. 

E em toda esta capitania morm sose sinquo engenhos os quaes fazemn 
asuquat com poco rendimento a respeitto da falta de escravos ou de 
Indios que ajudem a estes m.ores que em numero serdo ate duzentos e 
sinquoenta que tambem viuem de suas criaq6es, e lauouras abastados 
da sua farinha, milho, arros, algodao, gemgiuer, e outros legumes de que 
se aproueitfto por nAo serem da fabrica e assi sustentao suas igreias e 
forma de republican com todos os mais Ministros e officiaes que suas 
doag6es Ihe corneedem, tem seu ouuidor e capitao posto pello donatario. 

Tem os padres da Companhia nesta villa hfia rezidensia de dous 
religiosos, os quaes tem a cargo os gentios daquelle distrito, no Camamu 
que se ue na carta f. 36 tem os ditos padres des legoas de costa em que 
tem hum engenho e a maior cantidade de Indios q aqui se recolhem, 
estAo a ordem de sua doctrina, tem outras muitas fazendas de gente 
leiga que uiuemr arimados a esta sua data, que compessa na barra do 
Rio das Contas e chega atte a barra de Boipeua, e assi por esta part 
podemos dizer que se deuide e corta esta capitania em jurdigao alhea 
por quanto os dos Ilheos nao administrAo mais que a sua pobre pouoagAo 
e tudo isto dos padres he alheo de sua justiva. 

Ao norte de Boipeua esta a terra de Tinare he Tobatinga atte o 
morro de Sao Paulo, e ate a barra da Jaquaribe tudo tambe pertence 
aos l1heos, porem todos os moradores desta part pella vezinhanga e 
trato da Baya nao somente viuem ricos mas izentos de hfiaa e de outra 

f. 37r. jurdivao e ate oie sendo muitos nao tem om / tantas barras pouoagAo 
que de sustanvia seia, antes nas demarquag6oes particulares a mil duuidas 
e discensoes deixando de se pouoar o que mais importa, que he ho morro 
de Sao Paulo no Ponto A. e o Rio das Contas no Ponto B. que por 
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estarem despouoadas sao como fica ditto abrigo de cosairos e como estas 
duuidas acontesem em capitania de donatario donde ningem trata de 
remedio geral, nao a gouernador que possa entenderse que tudo encotrao 
doaqoes. 

Na Villa de Sao Jorge que se ue no ponta A. na carta f. 35 parecerao 
no alardo do ano de seisgentos e onze ?ento e sete homes bracos com 
suas armas que lhes mandou dar ho Gouernador Dom Dioguo de 
Meneses. 

Tem na entrada da barra ao pee das casas da pouoqdo hui mui 
pequeno reduto de pedra e cal sem sustancia nem pratica com dous 
falcoes de dado cada hfi de sete quintaes, e para a banda de Tambepe 
no ponto B em hfia trincheira tem quatro falcbes camarados de bronze, 
inuengao antiga de des quintaes cada hui, com pouco ceruigo todas estas 
pessas sao boas para a fundigqo de Pernambuquo e dellas se pode fazer 
hfi sacre ou dous passauolantes, que serao de maes efeito. 

A gente de Boipeua, Camamu e de Tinare ja referidos podem fazer 
outra companhia demais de gento e sinquoenta homes, porem os de 
Camamu que viuem com os padres, e os de Boipeua de marauilha se 
ajuntao porq atte oje nao tem detreminada pouoagdo nem officiaes que 
os obrigem maes que hui capitao de meliqia que viue em Tinare. 

Foi orgada esta capitania o dito ano de seiscentos e onze pello 
prouedor, e officiaes da Baya em seiscentos e sinquoenta cruzados no 
que render dizimos mas tambem se descuidarao do 4 rende Boipela e 
Tinare, que he desta jurdigdo e vai com as miugas. 

Fas a dezpeza seguinte. 
Igreia 

Ao vigairo da matris 50U 
Ao coadjutor 25U 
De ordinaries 23U920 

98U920 
f. 37v. Fazenda 

Ao prouedor da fazenda a rezao de tres por 
gento 7U800 
Ao almoxerife pello mesmo 7U800 
Ao escrivao da fazenda a dous p. cento 5U200 
Ao porteiro dalfandega 3U330 
Ao escrivao dalfandega para papel 1U 

25U1331? 
A redizima do donativo 26U 

Soma toda a despeza 15OU0531t 
10 Correct total is 25,130 reis. 11 Correct total is 150,050 reis. 
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Nos Ilheos de fora q se mostrAo no ponto C. podem estar ancorados 
naos de seiscentas tonelladas, como se ye na sua sonda junto do Ilheo 
Grande o qual nao tem em sy aguoa nem lenha mas comtudo he posto 
per natureza fortissimo, e quem o occupar fiquara snor dos de dentro 
da barra, a qual como se mostra no ponto D. he tao defengavel que a 
passa hfiuTarcabus de Mma banda a outra, e tem muitos baixos para quem 
a nAo sabe, e assim pare~e fortissirma, porem a sse de entender que no 
ponto B. donde chamao Tambepe he nescessario aver defenga por quanto 
a todas as horas com lanchas ou bates podem inimigos por os p6s emr 
terra, nao fazendo caso da dita barra, no ponto D. podemr marchar 
aquelle pouco espago que se ve no ponto F. e acometer a villa pellas 
espaldas sendo finalmente senhores de todos os rios que mostra a carta 
f. 35. 

E suposto q oie pellas passes do norte'2 parege indigna de tratarge 
esta imagiinago, todauia he bem advertirge para seu tempo, quanto 
estes l1heos e o Rio das Contas, e o Morro de Sao Paulo sao padrastos 
terribles para a Baya em tempo de guerra. 

f. Sir. Bahia de Todos os Santos. 

A barra de Jaguaripe em treze graos esforgados he principio do 
Reconcauo que chamao da Bahia como se ue na carta f. 41. tem dezoito 
legoas de sercuito atte a ponta de Sancto Antonio que se mostra na letra 
A. na dita carta, neste district moem sincoenta engenhos de asuquar 
com grandissimo rendimento alguis de tanto proneito a seus donos que 
chegao a dar forros oito e des mil cruzados de renda, e ha dous engenhos 
de hui morador que Ihe dao vinte mil cruzados hi anno por outro liures 
de todos os custos, valley os dizimos desta capitania sinquoenta mil 
cruzados co as meungas.13 

A pouoagAo deste Reconcauo nao penetra seis legoas a terra dentro 
sendo notorio que tern postos auguas e lenhas pello sertdo a duas e a 
tres e a quatro legoas para muitos mais engenhos. Porem o tempo, e a 
necessidade fara que se fabriquem como fizerdo em Pernambuquo. Tam- 
bern para isto ceruirdo muito as honrras e merges de sua Mag.de que nao 
custarem fazenda para dar animo aos moradores riquos a fazerem muitos. 

Todo o meneo destas gentes he por aguoa e assim nesta Bahia soo 
ha mais embarquagOes que em toda a costa, de barquos e carauelois e 
outros muitos de diferentes modos para a carreto das canas e lenhas. 

Ho sitio em todas as partes he sadio, fertil e visosso [vistoso] de todos 
os mantimentos da terra legumes e ortaligas de Portugal nas fazendas e 
engenhos, alem das boas fabricas de cassas, tem m.tas ortas e aruores 

12 Meant here is the Truce of 1609 between Spain and the Netherlands. 
13 Le., "nmiungas," that is, "disimos das miungas," or small tithes, as against the regular 

"dizimos," or large tithes. 
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despinho que fazem as viuendas visosas e alegres. He este Reconcauo o 
mais pouoado sitio de toda a costa e nelle por suas fazendas viue a gente 
nobre, e passao de tres mill os moradores brancos os quaes alem da 
lauranga do asuquar se valem de algodao, gengiure, arros, e milho, 
madeiras, e outras cousas suposto que disto, e de criag6es nao trato 
quanto a bondade da terra offerece, porque a labranga das canas leua 
todo o trabalho. 

f. 51v. Tem este Reconcauo muitas igreias, freguezias ricas de prata e 
ornamentos com vigairos e coadiutores, por sua Mag.de como se vera 
adiante afora as cappellanias dos engenhos, e de particulares em que 
algfias sao de muita consideragao. 

A cidade do Saluador cabega deste estado esta em huia lhanura que 
no alto de hua montanha se faz, leuantada do mar corenta bragas, o 
seu asento ou planta se mostra na carta f. 42, he copia do original que 
a sua Mag.de se aprezentou o anno de seiscentos e sinquo para se dar a 
execugao a fortificagao daquella cidade que em simr he de bons ares, e 
agoas, e muy sadia tem edificios nobres de pedra e cal que valem muito e 
cada dia uao em crecimento, comr a rezidengia da rellagAo, gouernador, 
bispo, e cabido e os demais offigiaes maiores do estado. 

Na dita carta se ue a gidadela que sua Mag.e manda se fabrique para 
por aquella parte se asegurar o todo tanto da pouoagao como do Recon- 
cauo que a qualquer rebate viuem em tromento e descomposigao auendo 
com suas armas e a sua custa de acudir a cidade mas remedeasse esta 
falta com a ditta .idadela que se assinala c6 o foso verrnelho mostrando 
sua largura e os baluartes, e cortinas por donde se ordenao, tudo he 
traga de o Leonardo Turiano engenheiro m6r de reyno confirmada por 
Tibursio Espanocci engenheiro m6r despanha assinada por sua Mag.0, 
vaisse trabalhando no obra com o dinheiro da imposigAo e conuem muito 
que o dito s.r mande aos gouernadores daquellas partes que comr parti- 
cular cuidado e applicagdo fagao se continue. 

Tambem se ue na ditta planta o forte que se manda fazer na lagem 
da praya, no ponto A. e como ficara acabado e o molde [molhe] no ponto 
B. para recolhimento dos nauios no ponto C. e as taregenas ou almazens 
no D. para recolhimento de todos os asuquares e pau brazil que uier da 
banda do sul que tudo hul fica mais seguro, e com o que custumao pagar 
os asuquares a dous vintt6s'4 por caixa nas outras logeas de alugadores 
se uem a fazer nestes dittos almazens maes de dous mil cruzados de 

f. 52r. renda para / as obras da dita fortificaqAo e da artelharia co que todos 
os annos se gasta muito dinheiro. 

Da ponta de Sancto Antonio para o norte a treze legoas esta a Torre 
de Gragia da billa, e toda aquella costa he de areais brancos a que 

14 A "vintem" is a coin worth twenty reis. 
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chamao os langoes, tem alguas malhas de terra, boas para currais de 
guado, e para mantimentos, desta Torre, ate o Rio Real toda a terra 
he fraca tirado o (Rio Itapicuro) e pouoada de currais, e rogas, neste 
Rio Real acaba a demarcagdo da capitania da Bahia, e compessa a capi- 
tania de Serigipe de Rey que toma a enseada de Tapicuru, e a de Vasa 
Barris atte ponta de Rio de Sam Francisco, e tudo sam currais de 
guado e rogas. 

Tem esta cidade do Saluador repartidos seus moradores em duas 
companhias da ordenanga que de ordinario metem no alardo, bem con- 
gertados mais de trezentos homens arcabuzeiros ndo entrandoos da 
obrigagao da corte, estudantes, nobres, e preuilegiados, ne os offiliaes 
da rellagdo, fazenda, e justiga mas os que o alardo pode obrigar somente. 

Todo o Reconcauo esta repartido em oito companhias da ordenanga 
que acodindo a cidade metem no alargo mais de oitogentos homens com 
suas armas, officiaes, e bandeiras ficando nas fazendas a maior parte 
da gente a respeito dos escrauos, e Indios da terra. 

Tem esta Bahia pouca gente de cauallo por quanto como fica dito 
tudo se anda por augoa com tudo na gidade e seu termo se juntao ate 
sinquoenta de cauallo com suas armas e com ha alferes prouido por sua 
Mag.e com vinte mil r. de tenga cada ano para este efeito como se ue 
na folha. 

Por muitas vezes se tem aduertido a sua Mag.de que os fortes de 
Sancto Antonio e de Tapagipe e da Aguoa dos Mininos que se asinalao 
a fol. 41 nos pontos A.A. e no ponto B.B. he C.C. nao sao de nenhifi 
efeitto assim porq nao defended nada como pello grande / risco com 

f. 52v. que se sustentao por sua fraqueza, e ma traga e he de crer que por 
defender a qualquer delles que estao hua legoa da cidade sea ventura 
deuidendo a gente a perder a mesma gidade pello que se adelgasam as 
forgas, e quando pella conseruar nao se diuidindo deixarem de socorrer 
os dittos fortes, e nao se socorrendo se perder algae delles ou todos perdesse 
a honrra e artelharia que qualquer destas cousas val mais que aiuda, e 
dirao que se perdeo hua fortaleza ou fortalezas do Brazil, pello que 
conuem fortificar estes postos em rezao de sua defenga ou tirarlhes 
artelharia de bronze e a custa de capitAis e prezidio, e autoridade de 
omenage pois tudo como diguo esta ariscado, e fas de despeza o que 
se uera diante. 

Tem esta capitania da Bahia nos dittos fortes, e estangias da cidade 
a artelharia e monigbes seguintes. 

No forte Sancto Antonio 
Hu canhao de bronze de trinta e oito quintaes, joga vinte e quatro 

libras de bala. 
Dous sacres ou meas esperas de bronze de dezoitto quintaes, jogao 

des libras de bala. 
Hu falcao de dado de seis quintais. 
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No forte de Tapagipe 
Huia espera dezanoue quintaes, de bala des libras. 
Huaa espera de dezoito quintaes, balla noue libras. 
Hua espera de vinte e dous quintais, de balla des libras. 

No forte da Aguoa dos Mininos 
Hum camelo pedreiro de bronze de quatorze quintaes, jogua pedra 

quatorze liuras. 
Hum falcao pedreiro de sete quintais. 

Na estancia Sao Dioguo 
Huia colibrina de quarenta e tres quintais, joga de dezoito libras. 

f. 53r. Huia colibrina de trinta e noue quintais, joga dezoito libras. 
Hufa colibrina de trinta e tres quintais, jogua doze libras. 
Huia espera de vinte e dous quintaes, jogua des libras. 
Hu passavolante turquesquo dezasseis quintaes, joga seis libras. 
Hum meyo sacre de treze quintaes, joga quatro libras. 
Esta estancia fez Dom Dioguo de Meneses, esta acabada em toda 

perfeigdo, mostrase na planta da cidade quarenta e duas f. 42 no ponto 
E, defende todo o porto. 

Na porta Sancta Luzia 
Dous camellos pedreiros de quatorze quintais, jogao quatorze libras. 

Na porta Sancta Catherina 
Hil saluagem pedreiro de trinta quintaes. 

Na estancia Sancto Alberto 
Hua espera de dezanoue quintais, de balla des liuras. 
Hui sacre de dezasseis quintais, de balla noue liuras. 
Hi falcao de dado de sette quintais. 

Na estancia de Jesus 
Huia colibrina de corenta quintais arebentada. 
Huaa spera de dezanoue quintais arebentada. 

No almazem da cidade. 
Dous esmirilhois de colher de bronze. 
Quatro falconetes para barcos, nao tern geruigo. 
Duas pessas de ferro coado de vinte tres quintaes cada hua, de 

fundigao engreza, jogao quatro e seis libras de balla. 
No ditto almazem parecerao o ditto anno de seiscentos e onze sesenta 

quintaes de poluora, a sse de aduertir que esta he a camara de munigao 
de todo o estado. 

0 Gouernador Gaspar de Sousa leuou em nouembro de seiscentos / 
f. 53v. e doze em diuersos nauios cento e sesenta qui [n]tais de poluora para 

este estado. 
No dito almazem duas mil e trezentas e sincoenta ballas de artelharia 

de ferro coado de todo o calibre. 
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O Guouernador Gaspar de Sousa leuou maes quinhentas ballas 
dartelharia. 

De chumbo em pasta, e em pelouros no ditto almazem setenta 
arrobas. 

O Gouernador Gaspar de Sousa leuou maes de vinte quintaes. 
No ditto almazem quinze arobas de enxofre. 
No ditto almazem sinquoenta piques velhos. 0 ditto g-uouernador 

leuou quinhentos piques. 
Murrao de Frandes ja mui gastado trinta arobas. 
O dito gouernador leuou uinte quintais de murrao. 
No dito almazem de murrao da terra dez arrobas. 
No ditto almazem trezentos canos de arcabuzes e mosquetes. 0 dito 

Gaspar de Soussa leuou trezentos arcabuzes e trezentos mosqtes. 
No ditto almazem hum morteiro de bronze de seis quintaes para 

fazer poluora. 
O ditto gouernador leuou criuos, e mais cousas nescessarias. 
O dito guouernador leuou para a fortificagao duzentas pas [pes?] de 

ferro, leuou maes dous tambores. 
Mais o ditto almazem hum carro mato para geruiqo da artelharia. 
Mais hu virador de linho de sessenta bragas para qeruiqo da artelharia. 
Alem das cousas referidas tem esta cidade duas companhias de 

soldados de prezidios com oitenta cada hua fora os officiaes maiores e 
menores da primeira plana, conuem sustentarse este prezidio em quanto 
a fortificasao da cidadella esta tao atrazada e a cidade he hufa aldea 
aberta exposta a todos os periguos em quanto aquella parte senao 
fortificar. 

Nesta cidade se tem a rellagdo por couza pezada e nao muito con- 
f. 54r. uiniente asim pella natureza dos pleitos, pello pouco q ha / que fazer 

nelles como pella cantidade de letras que se ficardo anhidindo aos muitos 
estudantes clerigos e frades que alli ha bispo e cabido que tudo fas ha 
numero q a seu respeito o demais nao he nada, sendo a terra noua, e 
remota, e fronteira que ate o anno de seiscentos e quatro foi acometido 
quatro uezes de armadas enemigas, e as duas se liurou maes por boa 
furtuna que por rezao de guerra. 

Ho anno de seisgentos e onze foi orgado o rendim.to desta capitania 
em 45U890# [cruzados]. 

Fes de despeza o seguinte. 
A jgreja 

Ao bispo de seu ordenado 1llOOU 
Ao vigairo geral lOOU 
Ao adaiam da see 120U 
A quatro dignidades a cem mil rs. 400U 
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A seis conegos a oitenta mil rs. 480U 
A dous meios conegos a corenta mil rs. 80U 
A seis cappellaes a quinze mil rs. 90U 
A quatro mogos do coro a oito mil rs. 32U 
Ao mestre da cappella de seu ordenado 50U 
Ao sanchristao de seu ordenado 30U 
Ao arguanista de seu ordenado 30U 
Ao porteiro da maga de seu ordenado 20U 
Ao padre cura de seu ordenado 50U 
Ao coadjutor de seu ordenado 30U 
Ao sochantre de seu ordenado 40U 
Ao thezoureiro pellas ordinaries 122U 
Ao thezoureiro da fabrica 200U 

2974U 
Aos padres da Companhia de Jhs. 1200U 

A se de aduertir que por lhes pagua- 
rem aos dittos padres em arobas de asuquar 
e nao em dinheiro the derao este anno hui 
conto quinhentos corenta e dous mil e seis- 
centos rs. pella adigao ariba, e assim sera 
todos os annos a resp.to do que valerem 
dittas arobas nao podendo ser nunca de- 
minuida a sua contia. 
A doze vigairos do Reconcauo 887U640 
A doze coadiutores 300U 
Ao sindico dos padres Capuchos de Sam 
Fran.c . 82U 

Soma ho eclesiastico 5443U640 

f. 56r. Gouernador e Relacao 
Ao guouernador por seu ordenado 1200U 
A seus quinze homens a uinte mil rs. 300U 
Ao chanceler da relagdo 410U 
Ao juiz dos feitos del Rey 350U 
Ao ouuidor geral 350U 
A hum dezembargador dos agrauos 350U 
A outro dezembarguador dos agrauos 350U 
Ao dezembargador Manoel Jacome Brauo 350U 
Ao dezembarguador Antao de Mesquita 350U 
Ao dezembargador P.? de Quasquais 300U 
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Ao dezembargador Antonio das Pouoas 300U 
Ao guarda mor da relagdo 50U 
Ao meirinho da relagao 160U 
Ao meirinho do ouuidor geral 84U 
Ao alcaide mor da capitania 20U 
Ao procurador dos Indios forros 30U 

Soma a relagdo 4954U 

Fazenda 
Ao prouedor mor da fazenda 400U 
Ao contador mor 100U 
Ao escriuao da fazenda 150U 
Ao prouedor dalfandegua 30U 
Ao thizoureiro geral 80U 
Ao escriuao dalfandegua 30U 
Ao almox.e 50U 
Ao escriuao do thezouro 40U 
Ao escriuao dos feitos da fazenda 40U 
Ao escriuao dos almazens 30U 
Ao porteiro dalfandegua 29U600 
Ao escriuao dos contos 50U 
Ao procurador da fazenda 15U 
Ao requerente da fazenda 15U 

Soma a fazenda e 1059U600 

f. 58r. Tensas particulares 
A Manuel de Melo com ho abito 20U 
Francisca Requeixa 15U 
A Paula de Sequeira 20U 
A Pedro de Paiua da Vigia 50U 
A hui armeiro prouizao antiga 18U 
Ao alferes de cauallos de tenga 20U 

Soma 143U 

Entretenidos por sua Mag.e 
Ao Capitao Afongo da Franqua 150U 
Ao Capitao Joao da Fonseca 120U 

Soma 270U 

Ministros de Guerra 
Ao capitao m6r do mar 100U 
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Ao sargento mor do estado e seu tambor 209U600 
Ao sargento mor da capitania 113U600 
A hu ajudante de sargento mor 96U 
Ao capitao da guarda do gouernador 80U 

Soma 599U200 

Ho forte Sancto Antonio 
Ao capitao de seu ordenado GOU 
Ao tenente ou cabo desquadra 38U400 
A dez mosqueteiros a 33U600 reis 336U 

Soma 434U400 
Ho forte de Tapagipe 

Ao capitao de seu ordenado 80U 
Ao tenente de seu ordenado 38U 
A dez mosqueteiros 33U600 336U 

454U400 

f. 58v. Companhia do prezidio do Capitao Bezerra 
Ao capitao a 12U r6s por mes 144U 
Ao pagem a 2U400 rs. por mes 28U800 
Ao alferes a oito mil rs. por mes 96U 
Ao abandeirado 28U800 
Ao sargento a sinquo mil rs. por mes 6OU 
Ao tambor mor que serue nesta companhia 48U 
A hum tambor ordinario a 2U800 rs. 33U600 
A quatro cabos desquadra a 38U400 153U600 
A quarenta arcabuzeiros a 28U800 1152U 
A vinte mosqueteiros a 33U600 672U 

241dU800 

A companhia do Capp. Arauio 
Ao capitao e pagem de seu ordenado 172U800 
Ao alferes e abandeirado 124U800 
Ao sargento de companhia 6OU 
A 2 tambores a 33U600 rs. 67U200 
A 4 cabos desquadra a 38U400 rs. 153U600 
A 40 arcabuzeiros a 28U800 rs. 1 152U 
A vinte mosqueteiros a 33U600 rs. 672U 

9402U400 
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Artelharia 
Ao condeestabel mor 48U 
Ao condeestabel de Tapagipe 38U400 
Ao de Sancto Antonio 38U400 
Ao de Sancto Alberto 38U400 
Ao daguoa dos Mininos 38U400 
Nas duas portas da cidade, 2 bombardeiros 58U800 
Na estancia de Sao Dioguo, 5 bombardeiros 168U 
Mais 7 ajudantes de tudo a 19U200 134U400 

562U800 
f. 59r. Toda a despeza 

A igreia 5443U640 
A relagAo e guouernador 4954U 
A fazenda 1059U600 
Tengas 143U 
Antretenidos 270U 
Gente de guerra 6870U 

18740U240 
46U850#240 rs. 

Tem esta capitania alguias aldeas de Indios da terra a cargo dos 
padres da Companhia, na forma que custumao, tainbem hum m. r que 
Tiue na Cachoeira tem algum gentio, que de tempos passados juntarao 
seus antesessores, e se conserua na posse da admenistraqao delles, e 
quando importa acode com duzentos frecheiros, e fas rosto a hua lad- 
roeira, que esta da banda daquelle sitio, quarenta legoas ao sertao, que 
chamao Santidade, em que se recolhem Indios e escrauos fugidos, e 
ham cresido tanto que he negocio de consideragao, e de que se tem dado 
parte a sua Mag.e. 

Outros moradores tem algfias aldeas pequenas arimadas a seus en- 
genhos os quaes tambem se conseruao na forma que sua Magestade ho 
manda na ley do anno de seiscentos e dez. 

No destrito desta capitania se nao tem achado pau brazil de nenhfia 
sorte, mas tem tam boas madeiras e de tantas sortes e em tanta cantidade 
que he grande preqo que todos os annos se tira dellas, e asim podem 
fazerqe grandes taboas neste district e no Camamu que atras fica ditto 
para carlingas e garlindeos das naos da India. 

Nesta consideraqAo ho anno de seisqentos e noue mandou o Guouer- 
nador Dom Dioguo de Menezes fazer o oreamento seguinte a Manoel 
Antonio mestre carpinteiro que foi da ribeira desta cidade de Lisboa 

f. 59v. para saber o que poderia custar / e custaua naquelle tempo na ditta 



542 THE HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW 

Bahia hfia nao de quatrocentos tonelladas, e assim mais pello orsamento 
do custo que se fez com o galiao Spirito Sancto donde se auirgoou o 
custo seguinte. 

A quilha de 80 palmos de comprido 8U 
Ho couge de popa quodeste, balizas, e porgas 20U 
A roda de proa 6 pessas a dous mil rs. 12U 
50 cassas cada cassa tres pessas sao 150 peas 15OU 
Na primeira aposturagem 100 paos 10OU 
Na segunda aposturagem 100 paos 100U 
Na tergeira os paos sao somenos valem 50U 
As sintas descarreiras por banda cada carreira 6U ambas 
as bandas monta 120U 
Na primeira cuberta 40 latas valem 40U 
Para socordes e pes de carneiros 60U 
Para 120 curuas madeira val 10OU 
60 entremichas valem 30U 
Para as abobadas de popa madeira val 20U 
Ao castello de proa esporao ou beque 40U 
Trinquanes para as cubertas paos valem 60U 

950U15 
De taboado groso vinte duzias a lOU 200U 
Vinte duzias de taboado dalcaixa a 5U 10OU 
Vinte duzias de taboado de cuberta a 4U 80U 
Ho masto grande 30U 
Ho traquete 20U 
Ho gauropes lOU 
Duas mezenas lOU 
Dous mastareos 15U 
Todas as vergas 40U 

175516 

f."60r. Ho leme 40U 
As gaueas 12U 
Dous bateis 30U 
An de trabalhar des officiaes 8 mezes a rezao de 400 rs. 
por dia q foi o presso com que se trabalhou na obra do 
galeao Spirito Sancto, que alli se consertou monta 800U 
Dous calafates que vao loguo repregando a rezao do mesmo 
preso monta . . 160U 

16 Correct total is 910,000 reis. 
16 Correct total is 1,415,000 reis. 
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Duas bombas 20U 
Ho cabrestante 6U 
Ha abita he seruiolas 20U 
Pregadura a rezao do Reyno 600U 
Botocadura 50U 
Ancoras 80U 
Vellas a rezao do Reyno 800U 
Hum cabre de linho a rezao do Reyno 100U 
Outro cabre somenos 50U 
Duas amarras de peassaua feitas no Brazil 40U 
Poleame 20U 
Exargea a rezao do Reyno 200U 

4483UW7 

Na dita capitania em lugar de estopa se vza certa erua que chamao 
emuira, com que calafetao tudo o q vai debaixo daguoa. Ha muita, e 
custa pouco, ho breu e alcatrao como as demais cousas que (apontadas) 
an de ir do Reyno fazem que toda a custa nao se afaste da rezao ditta. 

f. 69r. Capitania do Sergipe del Rey 
Passado o Rio Real toda a terra atte Rio de Sao Francisco que ocupa 

mais duas enseadas do Tapicuro e Vaza Barris sao da obrigagdo do 
Sergipe que pella abundancia de guados que produze, e dos muitos 
pouoadores que a este respeito ali se juntarao foi sua Mag.de geruido 
de anomear capitania aparte con firmando os juezes e vereadores, vicairo, 
e coadjutor que ali introduzio Dom Francisco de Sousa sendo guouer- 
nador, e ao capitao se lhe derao cem mil rs. de ordenado. 

Tem ho Rio Sergipe huia pouoagdo de casas de taipa cobertas de palha 
pequena, a qual chamao a cidade de Sao Christouao, primeiro foi fundada 
no ponto A. que se ue na carta desta capitania a f. 52, depois a fundarao 
no ponto C. e logo dahi a poucos annos a situarao no ponto D. despo- 
uoandose o demais, e contudo ate oje nao tem tomado asento porque cada 
hum dos moradores o anno que he da gouernanga loguo trata de leuar 
a cidade a porta do seu curral, no ponta A. jia' nomeado estao as ruinas 
de hli forte que fez ChristouAo de Bairros para guarda da barra, e como 
de feitto se ouuera outros comodos, aquelle (como se ue) he o sitio 
milhor para o passage dos que caminhao a Pernambuquo, e dos que 
uem do mar em fora. 0 segundo lugar no ponto C. donde a pouoagAo 
segunda uez se passou tinha mais comodidade para a viuenda dos mora- 
dores e vigiauao a costa, mas com tudo fica sendo a pior eleigao por 
quanto estao no rio de Vasa Barris que tem pior barra, e por nescessidade 
se passaram maes polla terra dentro ao ponto D. ficando mais perto de 

17 Correct total is 4,443,000 reis. 
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suas fazendas, porem no Rio Sirigipe, no ponto D. entrou a nau d e 
Grauiel Soares, e he o milhor porto toomado em conjuncao de todos o 
desta capittania que nao seruem o prezente mais que de barquos. 

Toda esta terra he fertil de mantimentos de toda a sorte, fazem nella 
muittas madeiras de importancia para embarcasoes e edificios, as quaes 
com muita facilidade se podem trazer a Bahia para fabrica de galiois. 
Tem poucas agoas para engenhos, com tudo ha canas prantadas, e hum 
engenho compessado. 

Destas enseadas do Tapicuro e Vaza Barris fogem todos os nauios 
comno da morte pella forga com que as aguoas sempre chamao para a 
terra a toda o tempo de sorte q com pouco que aponte a ser trauesia / 

f. 69v. quem se acha das pontas para dentro nao podendo ganhar nada de 
nescessidade a de uarar em terra porque nem ha lugar de estar sobre 
amarra que todo o fundo he sujo, e logo se cortao, e assim se tem perdido 
nesta paragem muitos nauios. 

Esta capitania he mui proueitossa aos engenhos e fazendas de Per- 
nambuquo, e da Bahia para as quaes todos os annos vai muito guado 
asim para comer como para ceruigo. Crian se nestes pastos muitto boas 
eguoas e bons cauallos, que dos do Bra il sao os milhores. 

Tem esta capitania maes de duzentos moradores brancos separados 
h-is dos outros a respeito das criasoes para as quaes sao tam cubigossos 
de occupar terra que ha m.or que tem trinta legoas de sesmaria em 
diferentes partes, e Antonio Cardosso de Barros tem de sesmaria desde 
o Rio de Serigipe atte o Rio de Sao Fran.co por costa, e polla terra 
dentro mais de oitto legoas, e outros muitos moradores desta maneira 
tem ocupado com quatro currais terra em que se podem acomodar 
muitas gentes, e sobre estas posses ha grandes diferengas, e nao lhe 
possiuel comodamente fazerse o que conuem ao bem comum, e ?eruiqo 
de sua Mag.de. 

Nesta capitania tem os padres da Companhia mruitas terras e fa- 
zendas, e tem a seu cargo a major forqa dos Indios daquele district 
assim donde chamro Cotigipeua como em outros lugares, tambem nas 
fazendas do ditto Antonio Cardozo esta outra aldea de Tapuyas que 
sao barbaros do mato. Estes tem seu cappellao e capitao aparte conform 
a ordenanqa noua. 

Foi orgada esta capitania o anno de 611 no que rende de suas criaqoes 
e mneunqas em mil e quatroqentos e sincoenta cruzados. 

Sua despeza he a seguinte. 

Igreja 
Ao vigairo de seu ordenado 10OU 
Ao coaditutor 25U 
A o ordin arias 23U920 
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f. 70r. Offiqiaes del Rey 
Ao capitao por sua Mag.e 100U 
A hum prouedor sem ordenado 00OU 
A hui almox.e 50U 
A hum escriuao da fazenda 25U 

323U92018 

No alardo que se fez a gente desta capitania o anno de seiscentos e 
onze paregerdo gento e sinquoenta homens os mais delles com suas 
escopetas os outros com arcabuzes, entrao em duas companhias com 
seus offiqiaes ainda ao rustico por Ihes faltarem tambores e bandeiras, 
tem a cargo o almox.e seis pessas dartelharia de bronze, falcoes de dado 
de seis e sete quintais e hfia pessa de colder de bronze de quinze quintais 
que joga quatro libras, toda esta artelharia esta sem qeruigo, e sem 
repairos, e foi a que trouxe Christouao de Bairros quando ueo a con- 
quista e Ihe ficarao as dittas pessas no forte da barra ja ditto do ponto 
A. Os falcoes seruem para a fundiqdo de Pernambuco porque nao tem 
gerui?os. 

Tem o dito almox.e carregado em receita tudo o que pertenqe a hfia 
ferraria que alli foi mandada por ordem de sua Mag.e, e oie serue ao 
pouo tirouse o soldo ao official. 

Tem esta capitania como as demais seus juizes, e vereadores, e 
offigiaes da ordenanga. 

Ao pe de huas serras que se chamao Itabanhana ao longo do mesmo 
Rio Sirigipe affirmao os moradores daquella capitania ouuirem qj em 
certos tempos estrondo de grossas pessas dartelharia la no intimo das 
terras pello que se pressume que deuem de ter algum bolcam mas ate 
oie nao am sido penetradas de pessoa alguma porque os naturaes fogem 
dentrarem la. 

No Rio de Sao MVtiguel que se ve na ditta carta no ponto E. viue 
o Caramaru que he o que assegura auer muita prata naquellas serras 
do ponto F. donde desse o mesmo rio que se chamao Real pollo muito 
que se alarga naquella parte sendo pouco o que vai pella terra dentro. 

f. 75r. Rio de Sam Francisco 

A este grande Rio de Sao Francisco, se Ihe nao sabe nascimento posto 
que por elle asima se tem nauegado mais de trezentas legoas ate que 
espantados da multidao do gentio que encontrardo se tornarao atras 
os nauegantes. 

18 This total is correct, but Varnhagen in summarizing the "Rezao" (Historia geral, II, 
143) miscalculated badly at this point, indicating total expenditures for Sergipe of 472,840 
reis (148,920 for "igreja" and 323.920 [!] for "milicia"). 
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Da banda do norte deste rio compessa a capitania Parnambuquo 
todo em si he nauegauel da barra atte as cochoeiras tem sesenta legoas 
occupadas de tantas nascbes de Indios barbaros a que chamao Tapuias 
que apenas se entemdem huis com outros pello que ainda oje se fas 
trabalhoso de penetrar. Dom Dioguo de Menezes a respeito de fazer 
nauegauel o salitre que se acha na serra de Sao Gregorio asinalada na 
carta seguinte no ponto +, e para poder cultivar as minas, tratou por 
via de lingoas, e homens praticos do sertao passes e amizade com todas 
aquellas gentes, e mandou fazer na entrada da barra o forte que se vera 
volta desta folha, e na dita carta se assinalla com o ponto S. Taobem 
mandou a hum Manoel de Miranda grande linguoa dos Indios que 
pouoagem com Pitiguares que tinha junto de diuersas partes hui sitio 
ao pee das serras que chamao do Aracare, e que juntamente leuage 
gente branca a ditta pouoagao como de feitto leuou, esta feitta uaj por 
tres anos em que estao prantados muitos mantimentos para bem do 
trato do ditto salittre, este lugar se asinala na ditta carta com as letras 
A.A., deste sittio se pouoou o anno passado de seiscentos e onze com 
outra aldea e gente branca o sittio de Jasuaba que se mostra no ponto 
B.B. e desde alli ate as minas da serra de Sao Gregorio esta aberto o 
caminho para gente de pee e caualgaduras, por maneira que para se 
cultiuar os dittos salitre[s] so faltao os mineiros e ordem para fazerqe 
que segundo o que tem mostrado a terra sera nego&io de major impor- 
tancia que o do pau brazil, alem de se ficar escuzando o compralo a 
estrangeiros. 

Ao capitao que fas o forte da barra se lhe tem nomeado duzentos 
cruzados de ordenado, e sse lhe an de dar des soldados de prezidio e 
duas peas dartelharia de ferro coado de ate vinte quintaes para defensa 
daquelle surgidouro e abrigo das embarcasoes que an de andar ao salitre, 

f. 75v. e assi para defensa daquella / passagem, e entrada do rio tao importante 
os lugares donde se funda este forte e donde esta situada a pouoagao 
de Manoel de Miranda sao terras do Sirigipe atras nomeado mas como 
sao dadas de sesmaria a homem poderoso que defende a posse nao quer 
ningem agudir as nouas pouoagoes porque nao tem donde prantem nem 
fagao fazendas que suas serao porque lhas empedem os proprietarios 
das sesmarias os quaes nao tem posse para fazerem as dittas pouoagbes 
antes querem a terra sem gente para bem de seus currais o que he em 
perjuizo notauel da pouoagao deste rio e do trato que nelle fazerse 
pretende. 

Todo este rio he nauegauel e mui capas de grandes embarcasoes 
porem sua barra he dalfaques ou banquos de area que se mudam os 
maes dos annos fazendo a maes facil his q outros, sempre caraueloens 
grandes entrao em toda a mar6, tem nesta barra e em todo ho rio grande 
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forga as agoagens que degem de sima, e sao de modo 4 ha tempos q a 
quatro legoas ao mar se pode beber a agoa doce e na boca da bara de 
ordinario maes de hfia legoa ao mar a grandes rilhanceiras da agoa que 
empedem o curso as vezes, e o suspendem a hum nauio ainda que ua 
com todo o pano, da barra para dentro he muj fermoso, e muj seguro, e 
em todo o tempo que dura a uiracao do mar que nunqua de dia falta, 
se nauega este rio para gima com facilidade porem tanto que acalma o 
uento he nescessario langar ancora porque a corrente daguoa com preste- 
za increiuel os torna a trazer pera baxo sem vella nem remo. 

Neste grande rio entrao outros muittos dos quaes a mor parte seqao 
no verao, e no tempo que as agoagens degem de sima say este rio de 
madre, e a lagua de hfia parte e de outra pollos, ualles maes de duas 
legoas de terras, e recolhido amai deixa grandes lagoas com tanto peixe 
que he cousa increiuel ao qual acode grande copia de aues e de animais 
siluestres, e tantos porquos e bichos do mato 4 se fazem delles todo o 
anno grandes chacinas, e nas lagoas grandes pescarias, de maneira q he 
hui dos sittios de sim mais abastados que tem a costa do Brazil e todo 
esta despouoado saluo nos pontos ditos, nao tem terras para canas nem 
a aguoas para engenhos porq como padece acidentes nas aguoagens 
ficam as suas varzeas arcadas, e sem sustancia, e os montes na major 
parte sao escaluados e de mato raro nao faltando sitios com madeiras, e 
bons para mantim.to0 sendo os demais sustancia os 4 estam dados de 
sesmaria na entrada da barra como fica ditto, alguo apontao que no 
sittio deste fortte auia destar fundada a pouoagao e uigairaria de Siri- 
gipe, pois he de seu district escusao se discengoes, e hfi ordenado e 
jurdigAo, que he forca dare ao forte nouo. 

f. 8Or. Capitania de Pernambuquo de Donatario 

Da banda do norte do dito Rio de Sao Francisco comesa o distrito 
de Pernambuquo, e assi correndo a costa por des graos e mejo e por dos 
graos se ue o Rio de Sao Miguel, e as suas barreiras vermelhas e antes 
da lagoa o conhecido Porto dos Franceses, e o Porto da Jaragua todos 
capasses de grandes nauios, e por sua capacedade feitos sempre ladroeiras 
de cocairos, e de nossos furtadores de pau brazil que no Rio de Sao 
Miguel nao falta nem moradores que ho furtem e carregem como por 
muitas vezes se tem avizado a sua Mag.e. 0 porto ou barra de Sao 
Miguel e da lagoa sao para caraueloes somente como se mostrao na carta 
atras fol. 57 no ponto C. de modo que os principaes portos desta banda 
sam os dittos em que he nescessario auer pouoacoes pois as terras tem 
comodo para sustentarem grandes lugares, mas oje como todos os ho- 
mens fundao acaso e nao por ordem sempre as pouoa~bes ficao sendo 
mais ao particular que ao comum importantes, e he defeitto qual se 
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deixa entender contra a defenDcAo e comercio de toda a costa. 
Da dita laguoa para o norte comegao os engenhos e fazendas desta 

capitania como se mostra na carta fol. 95 ate o Cabo de Sancto Agostinho 
em que asim tambem se assinalao os portos de menos considera~?,o com 
suas sondas, do ditto cabo para o norte a oito legoas em 8 gra6os esta a 
villa dolinda e o famosso porto de Parnambuquo que se mostra em 
prespectiua certissima a fol. 98, e mais ao norte sinquo legoas o porto 
do Pau Amarello que tambem se ue na carta a fol. 111 com sua sonda 
detras dfis aregifes no ponto D. junto da lha de Itamaraqua donde se 
acaba a demarcagao desta capitania partindo com a ditta ilha pello Rio 
Iguarosu alli vezinho. 

Esta capitania de Parnambuquo tem grande forca sendo a mais 
pouoada de toda esta costa por quanto em seu district moem asuquar 
nouenta engenhos em que abitao e nas demais pouoa~6es e fazendas 
mais de quatro mil moradores brancos. A villa de Olinda que he cabega 
se uaj ennobresendo de templos e edefitios de valor, e esta crecida e 
riqua, e tem quatro companhias da ordenanca bem armadas em que se 
prezentao na regenha quinhentos homens com seus officiaes e bandeiras, 
e de prezidio tem huia companhia de soldados paguos cuio numero e 
despeza vai adiante na sua folha. 

f. 80v. Meia legoa ao sul desta villa como se ve na carta ja dita f. 98 no 
ponto C. esta o porto do Resife donde as embarcasoes entrao e estao 
recolhidas ao abrigo de todos os ventos, tem este sitio em hfia lingoa 
darea que quase he salgado huia pouoagdo de mais de oitenta vezinhos 
na qual se recolhem os asuquares e fazendas que se carregao e descarregao 
de toda a capitania, tem de guarda este porto as duas fortalezas que na 
ditta carta se asinalao no ponto D. e no ponto E. que tem de prezidio 
ordinario o que se ue ao diante paguo da fazenda de sua Mag. de. Esta 
pouoagdo pode ser muitto grande e muitto forte por rezao do asento no 
salgado serqua de agoa e nella de justiga deuem de rezidir as alfandeguas 
de sua Mag.de e todos os officiaes de sua fazenda, tanto pello que toqua 
ao comnum da pobre gente do mar e da terra como pello particular do 
que se derota e furta as dittas alfandegas de sua Mag.e porque como 
dos nauios se descarregao em barquos, e nelles pello esteiro que se ue 
no ponto F. se leuao as fazendas a villa e nella ainda fica outro carreto 
ate a cassa dalfandegua, em carros sao tantos os pacos que passa e 
despezas q se fazem que se nao pode encareger quanto importa estarem 
no ditto Regife e assim cregendo a pouoagao por terra, e pello salgado 
ate o Forte Velho. Ho numero dos moradores e da gente do mar faram 
sem outra guarda mui reputado e muj defendido ho sittio, e so para os 
fortes sem maes prezidio bastarao trinta soldados de maneira que com 
as dittas alfandegas aqui postas, e licensa para edificarem bastara pella 
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natureza do sittio a se fazer hui lugar muj honrrado muj rendoso e suste- 
tado com mui pouca custa em consideracao que a villa de Olinda, em 
nenhfi tempo pode ter fortificacfao que asegure suas cousas por ser como 
se uee em asento alto e barrancoso, as casas esparzidas, e as ruas de 
modo desemeaminhadas q cada hfia per sim faz hfi bairro, e as igreias 
distantes, e desacompanhadas de modo que as trincheiras da praya que 
he a mayor fortificacao em que estribao nao he de nenhfi efeitto para 
casos respentinos de gente resuluta quanto mais para hum casso pensado 
no qual ainda os altos muros e largas cauas nao asegurao totalmente 
hum pouo bizonho pello que torno a dizer que de forca as alfandegas e a 
sustancia destes vizinhos maes apropositto fiquao na dita pouoagdo do 
Recifee. 

f. 81r. Neste lugar do Recife se ajuntao de contino maes de duzentos homes 
do mar afora os da pouoagco, e estes a todas as oras con suas armas 
se achao prestes em suas embarquacoes. 

Ho forte nouo da laguem que garda o mar e a barra no ponto D. 
esta em toda a perfeicdo acabado conforme a sua capassidade, he obra 
do engenheiro Fran.co de Farias, diligencia de Alexandre de Moura, 
traca do Tiburcio Espanochi e mandado do Gouernador Geral Dom 
Dioguo de Menezes que em seu tempo o compesou, e acabou, faltao 
lhe duas colibrinas dalcance de quarenta quintais cada hfia porem po- 
dense remedear a fazerse na casa da fundicdo desta capitania de pessas 
antiguas que oje nao seruem. 

Ho Forte Velho que se ue no ponto E. fundou Manoel Mascarenhas 
tambem as despezas do pouo, foi obra de hum padre da Companhia 
chamado Samperes mas como o fundou sobre area sem grade e em tempo 
de poucas asistencias cada dia lhe uaj caindo hfu laneo, este forte he 
nescessario redificarse por quanto como se ue por terra assigura a entrada 
da pouoacdo e o estreitto tambem que uaj para a villa e a barra, e a 
bateria do forte nouo pello que he muj conuiniente fazelo forte pois he 
muro da pouoagao que ate li podem chegar as casas e padrasto do outro 
pois quem o tiuer he S.or de sua ofensa. 

A se de aduertir que os offitiaes da camara da villa dolinda cO todo 
seu poder estoruao o cresimento deste Recife com siumes da dita villa 
donde tem suas casas, e temem que ficando lhes menos trato tenhao 
perda, e assim tem prohibido com penas graues que nimgem edefique na 
dita pouoagao nem nella consentem mais justica que ho juiz de vintena. 

Alem da gente da ordenanga que fica ditto que tem a villa e pouoaqdo 
do Recife tem mais esta capittania outras noue companhias das fre- 
guegias de fora que metem no alardo mais de mil homens nam entrando 

f. 81v. as duas partes dos moradores que ficao nas fazendas / nem os dalagoa, 
e de Sao Miguel, e de Sancto Antonio Miri, e lhe nao fazer rezenha as 
suas freguezias. 
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Com toda esta infanteria se juntam mais de duzentos homes de 
cauallo de langas e adargas o dia da resenha, e nos rebates em quatro 
tropas com quatro gui6ens, e quatro capitaes, muj em ordem que servem 
com pouco galardao, e muita despeza a sua custa. 

Na mostra do anno de seiscentos e onze paregerdo nos fortes da 
barra as peas de artelharia e munigoes seguintes. 

17 peas dartelharia de bronze que guardao a barra de seis ate trinta 
e noue quintaes, que iogao bala desde duas a 22 libras. 

Mais noue peas de ferro coado de boa fundigdo de 5 ate 23 quintaes 
que jogao 2 ate seis libras, e meia de balla. 

Na vila dolinda nas trincheiras da Praia que se asinalao comr ho 
ponto G. paregerdo mais quatorze peas de ferro coado desde quatro a 
14 quintaes, jogao ballad huia, 2 e 3 ate 4 libras. 

No almazem da villa 30 quintaes de poluora de sua Mag.e. 
Mais no ditto almazem 200 arcabuzes e mosquetes velhos e canos de 

pouco efeitto. 
No ditto almazem e nos fortes, mil e quinhentas ballas dartelharia 

de todo calibre. 
6 quintaes de chumbo e pelouros. 
Alguns piques muito roins sem nenhfia outra munigao de guerra. 

Verdade seia que em todas as tendas desta villa per ordem exprexa que 
tem os mercadores se achao a vender polvora, pellouros, enxadas e 
alvi5is em cantidade que tudo no tempo em que he nescessario parege 
hi almazem, e tudo se vende ao pouo. 

Foi orgada esta capitania quando as demais atras referidas em 43U- 
400#. 

Faz de despeza. 
Igreia 

Ao vigairo da matris 80U 
Ao coadiutor 30U 
A sinquo benefigiados a 25U 125U 
Das ordinaries a orgar 90U 

325U 
Aos vigairos de fora 

Ao vigairo de Sao Pedro comr suas ordinaries . . 73U900 
Ao vigairo de Sao Lourengo 73U900 
Ao vigairo de Varzea 73U900 
Ao vigairo de Sancto Amaro 73U900 
Ao vigairo de Sancto Antonio do Cabo 73U900 
Ao vigairo de Sancto Antonio de Muribeca 73U900 
Ao vigairo de Sao Miguel Pringa 73U900 
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Ao vigairo de Iguarosu 73U900 
Ao vigairo de Sirinhaem 73U900 
Ao vigairo da Aresife 73U900 

739U 

A 10 coadiutores do Reconcauo a 25U 250U 
A se de aduertir que oie nao ha mais q dous. 

Aos padres do Collegio da dita villa dolinda por 
oittocentas arobas de asuquar branquo na pil- 
heir.a, e sem arobas de retame as quaes contadas 
pella avaliacao de hfi destes annos passados valem 872U 
Ao sindico dos Capuchos da villa de Olinda 90U 
Ao sindico dos frades de Iguarosu 90U 

Despeza da igreia monta 23661J 

Officiaes da fazenda 
Ao prouedor da fazenda de seu ordenado 350U 
Ao almoxarife polla mesma maneira 300U 
Ao escrivao da fazenda 250U 
Ao procurador da fazenda 15U 
Ao porteiro dalfandegua 3U300 
Ao aluguel das casas dalfandegua 30U 

948U300 

Tras ordinaries 
Ao engenheiro de seu ordenado 160U 
Ao fundidor dartelharia 50U 
De sua tenqa com ho habito Afongo dalbuquerque 40U 

250U 
Ao donatario de sua redizima conforme os orsa- 
mentos que se fazem pellos officiaes da fazenda e 
pella experiencia dos passados afora a redizima 
do rendimento dalfandegua 3200U9 
Ao capitao mor por sua Mag.e Alexandre de 
Moura pera o aluguel das casas 40U 
Ao sargento mor da capitania 80U 

19 Varnhagen (Historia geral. II, 143) mistakenly read this redizima figure as 3,200 
cruzados instead of 3,200,000 reis. When he converted these imagined cruzados, at 400 
reis each, into reis, he got 1,280,000 reis, or 1,920,000 reis less than the actual expenditure 
by the crown on this item! 
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Companhia do presidio 
Ao capitao e pagem de seu soldo 144U 
Ao alferes da ditta companhia 96U 
Ao sargento da ditta companhia 60U 
Ao tambor desta capitania 48U 
Ao abandeirado 14U400 
A 3 cabos desquadra a 38U400 115U200 
A 50 arcabuzeiros a 28U800 1440U 
A treze mosqueteiros a 33U600 436U800 

2354U400 

No Arresife 
Ao capitao do Arrecife de seu ordenado 144U 
Ao alferes 96U 
Ao sargento 60U 
Ao abandeirado 14U400 
Ao atambor 33U600 
A hui cabo desquadra 38U400 
A hl condeestabel dartelharia 48U 
A dezanoue mosqueteiros a 33U600 638U400 

1072U800 

Soma toda a despeza 
A igreia 2366U 
A fazenda 948U300 
Particulares 250U 
A redizima 3200U 
A gente de guerra 2474U40021 

9238U700 
Que sao cruzados 23U096-300 

f. 82v. Os moradores desta capitania suposto que sao poderosos em escrauos 
de Guine pellas muitas entradas que aqui fazem todos os annos nauios 
dangola, todauia padecem nescessidade de aldeas de Indios forros porq 
se como sam dados a pouoar pella terra dentro em qualquer sitio que 
achao comodo fordo ajudados de gente forra a sua posse fora mais 

20 Here the copyist fails to include the amount spent for the company of soldiers at 
Recife, which (immediately above "Soma toda a despeza") is given as 1,072,800 reis. 
When this is included, we get the correct grand total of royal expense in the captaincy 
of Pernambuco: 10,311,500 reis (not 9,238,700 reis), or 25,788 cruzados and 300 reis (not 
23,096 cruzados and 300 reis). Somehow Varnhagen (Historia geral, II 142-143) arrived 
at a total royal expenditure for Pernambuco of 7,438,300 reis! 



DOCUMENTS 553 

notauel, e muj crecidas suas pouoagbes e fazendas, em que Ihes deuem 
muito pois tambem ajudarao a conquistar e pouoar ate o Rio Grande. 

Nesta capitania 30 legoas ao sartao esta hud sitio entre huias serras 
a que chamao os Palmares ao qual ordinariamente se acolhem fugindo 
do trabalho os escrauos desta capitania e depois com saltos e corrodorias 
que fazem obrigao aos brancos aqui os busquem com mdo armada de 
que succedem trazerem muitos algfias vezes, porem tanto que os soltao, 
e os trabalhdo logo se tornao para a mesma parte nao sendo possiuel 
extinguirselhes o fundamento, pello que nao faltao desordens, e queixu- 
mes porque succede que os insultos que os vadios acometem langao a 
fama aos dos Palmares, e assi fiquao sem castigo, pouoandosse as partes 
do sertao que forem de sustancia tera remedio este queixume. 

Nesta villa dolinda por ordem do Gouernador Geral Dom Dioguo 
de Menezes se assentou a cassa da fundiqdo dartelharia, sinos, e petrechos 
de bronze, o anno de seiscentos e onze a custa do mesmo fundidor com 
asento feitto nos liuros da fazenda em que se obriga a dar feittas todas 
as pessas da grandeza que Ihe mandarem do dia que Ihe derem o bronze 
em seis mezes com obrigagao que sua Magestade, conforme se vza no 
Reyno Ihe mandara pagar o feitio. 

f. 96r. Itamaraqua Capitania de Donatario 

Esta capitania parte com Pernambuquo pello sul cO Ygarusu Rio, 
e pello norte com Taperubu Rio junto a Guaiana donde compessa a 
Paraiua, tem sua pouoagao na ilha donde toma o nome em que os funda- 
dores situauao por se valer contra o gentio e cosairos, e assi elegerao 
sitio mais conuiniente a se defender que a se amplear porque em respeitto 
da muitto roim barra e dos dificultosos pagos da terra firme a ilha nunqua 
a pouoagdo creseo cousa considerauel nem passou de trinta vizinhos 
sendo o seu pedago de terra o melhor de toda a costa, e mais fertil para 
todo tendo nas duas uarzeas, a de Guayana e a de Areripe, des engenhos 
que fazem muito, e muj fino asuquar, e assi mais todo o pao fino que 
se tem cortado da banda do norte do cabo de Sancto Agostinho he 
desta capitania. 

Tem em seu destricto as serras do Tejucupapo nomeadas por serem 
de consideragao nas aguoa e terras e madeiras que tem e comodos para 
mais fazendas. 

Tem muitos moradores riquos que viuem por suas fazendas dos quais 
em quatro companhias da ordenanga se juntao nos alardos e rebates 
duzentos e sinquoenta homes de pee arcabuzeiros, e uinte de cauallo 
ficando os mais a guarda de suas fazendas. 

Esta capitania tem tanta vizinhanga com Pernambuquo que mais 
parege aldeia sua que villa ou jurdigao aparte, e assim sempre as cousas 
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desta pouoagao em barcos se leuarao ao Resife, e alli se carregarao pera 
o Reyno, pello que de huia parte o pouco destricto de costa de outra a 
falta de comercio de nauios fes que a pouoacao da ditta ilha nao cresese 
antes sendo hfia ues saqueada de Francesses acabou de perder o credito 
e continuagao das casas. Para o norte da ditta ilha como se ue na carta 
fol. - tem hum porto detras dos resifes que he capas de grandes naos a 
que chamao Porto de Francesses na tera do qual feitta hfua pouoagao 
sera de grande efeitto para a guarda do ditto porto como tambem para 
os moradores lhe poderem a cauallo e a pe acudir a todas oras sem tantos 
barcos passajens e desgarros como tem pera acudir a ilha, e alem deste 

f. 96v. beneficio o major de todos he que sendo a capittania / de sua Magestade 
como oje vimos que esta de posse pode fazerse toda huia com a Paraiba 
que he do ditto snor e fiqua hfia gouerna~co de sustancia, e podem com 
o trato de ambas feito no Cabedello porto mais capas e mais forte, e 
mais conhecido aumentar a cidade Phellipea de modo que seia outra 
coluna de banda do norte como Pernambuquo na qual ficara bem por 
ser de sua Magestade a supretendensia da banda do Cabo de Santo 
Agustinho, a qual he bem que tenha em rezao de guerra hum daquelles 
capitaes mores para os accidentes que podem offerecerse naquella costa 
na qual cada hu em seu district querera ser cabessa dos que vierem ao 
socorro de sua casa, e sera parte esta imaginagao para que nao socorren- 
dosse com ordem se percao todos. 

Dioguo Botelho sendo gouernador quando se quis partir para a 
Bahia deixou a Alexandre de Moura por supretendente das capitanias 
do norte em rezao de merecimento de sua pessoa e de ser capitao prouido 
por sua Mag.de ainda quede capitania de donatario, e isto durou ate 
que foi o dito S.r ceruido fazer a Francisco Coelho de Carualho capital 
da Praiua suprentendente de Itamaraqua e se acabou esta ordem com o 
guouerno do ditto Francisco Coelho o anno de seiscentos e doze. 

Tem esta capitania seu ouuidor, juizes e ureadores como as demaes 
dos donatarios conforme suas doa~6es, nao tem soldados porque os nao 
ha mister, e tambem esta pobre de artelharia e muni~6es de guerra. 

Tem duas pessas de colher de ferro coado piquenas. 
Tem maes dous falcoes de bronze bons pera a fundigao de Pernabuquo 

que como esta a sinquo leguoas tao pouoadas podemos dizer que a mesma 
diligencia que se fizer de socorro para villa de Olinda essa mesma no 
mesmo instante se fas a ilha de Tamaraqua porem com esta mesma 
asistencia a saquearao os Francesses em tempo que nao auia prezidio 
em Pernambuquo porque a gente do pouo so D.s ihe pode dar o que 
ihe falta metidos no periguo ao q[u]al em serto modo nem sao obrigados 

A. 97r. nem acustumados. 
Foi orcada esta capitania em seis mil cruzados. Fas de despeza o 

seguinte. 
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Igreia 
Ao vigairo da ilha 50U 
Ao coadjutor 25U 
De ordinaries 23U920 
Ao vigairo de Guaiana e suas ordinaries 73U920 

172U840 

Fazenda 
Ao prouedor 40U 
Ao escriuao da fazenda 30U 
Ao almox.e 50U 

120U 

Ao Donatario 
De sua redizima conforme a orgamento 240U 
Ao sargento mor por sua Mag.de 40U 

Soma toda a despeza 572U840 
Tem esta capitania em seu district sinquo aldeas de Indios da terra 

as maes copiosas de gente e de mais importancia de toda a costa porq 
hfua chamada dobeiuasu tem mais de sinquo mil frecheiros, todas estao 
sem capitaes a cargo dos padres da Companhia e fazem o possiuel pellos 
desuiar da gente branqua. 

Os moradores desta capitania sao maes de quinhentos em q entrAo 
muitos homens de muita renda, snores de engenho e lauradores. 

f. 104r. Praiba Capitania de sua Mag.e 
lVMais ao norte de Itamaraqua pello dito Rio Itaperobu compeqa o 

district da Paraiba, e acaba correndo a costa no Rio Guaian que se 
asinala a fol. 124 no C. donde por mandado de sua Mag.de se asentou a 
demarcasao entre esta capitania e o Rio Grande em tempo do Gouer- 
nador Dom Dioguo de Menesses. 

Toda esta terra he abundante de todas as cousas quie cria o Brazil 
e quasi se estende pellas faldas da Serra da Copaoua que se tem por 
hfia das melhores do estado para pouoagoes, e fazendas, nao esta pouoada 
porque esta pella terra adentro dezoito legoas com algfi gentio que ainda 
que de pas viue desuiado da nossa conversagAo, e doctrina. 

O Gouernador Dom Dioguo de Menesea a instangia da camara e 
pouo desta terra, e do seu capitao mor deu ligensa para se fazer deer o 
dito gentio da Capaoua, com asistensia de lingoas, e dadivas de pas, e 
nao de outra sorte passardo se as prouizoens nescessarias em setembro 
de 611. anos. 
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Nesta capitania com grande rendimento fazem asuquar doze engen- 
hos, e se fabricao outros, 

Foi orgada nos dizimos do 4 rende o ditto anno em des mil cruzados. 
Carregarange no porto desta capitania vinte dous nauios de asucar 

que tudo se custumaua carregar por Pernambuquo nao auendo acidentes 
que o estrouem, e pouoandosse a Copaova sera grande o seu aumento 
pello gittio comodo, e abundangia que tem de todas as cousas. 

Na entrada deste Rio Praiua ou Sao Domingos da banda do sul 
como se ve na sua carta fol. 117 no ponto E. naquella ponta que guarda 
ambas as barras esta o forte que dizem do Cabedelo fundado sobre area 
de taipons, e intulhos de lamarao entre grosas vigas de pao ferro com 

f. 104v. huia estacada no modo que se ue / na sua pranta he todo oje ate os 
parap.to0 cuberto de telha, e fiqua como hfia casa forte defendida no 
modo milhor que da lugar o sittio, e a obra porem esta sugeita a fogo a 
enxada ao machado e ahum petardo donde arimar lho quizerem auendo 
quem tire as defengas que se pode fazer acurenha raza pellas falengias 
que tem a fabric para ser forte o socorro esta a quatro legoas por que 
tantas pello rio asima esta a pouoagao da qual por mar, e por terra 
podem vir fagilmente mas a gente da capitania que he a mais important 
e viue maes longe por suas fazendas tomarao o rebate conforme a vontade 
que tiuerem de peleiar. 

Pello que sendo como he de importancia este forte a guarda, e naue- 
guagdo daquelle porto conuem remedearse nas cousas seguintes. 

Que a fabrica seia de pedra e cal pois nesta capitania ha muita, e 
que se fabrique em hfia coroa de area que esta na ditta carta no ponto 
C. donde tudo se guarda fora, e dentro da barra ficando neste sittio o 
forte sem bateria, e para todas as demais operagbes tirado a fome ou 
sede quasi imposiuel porque fica ,ercado de aguoa a qual lhe falta mui 
poucas oras na ditta coroa donde se pode fundar sore grade ou como 
mostrar o terreno. 

Nao tem este forte capellao oratorio nem missa sendo assimr 4 nao 
he iusto deixarem de seruir os soldados os dias de obriguacdo ou por 
comprirem com a obriguacao da missa deixarem dezerta a fortaleza. 

Tem este forte de seu ordinario prizidio vinte soldados com seus 
officiaes como se ue na folha porem o capittao da capitania com achaque 
de guardam a ,idade fas que as dez pragas sejam de gente de sua obri- 
gagco ficando o forte com sos outras dez e muittas vezes tao falto ainda 

f. 105r. destas que apenas lhe fiqua a / posta, e suposto que estas couzas toquam 
ao prior dos capitaes conuem por oje ta preseito que nao fique lugar 
de continuarem em tamanho dezatino porque a gidade esta quatro legoas 
e a ma ora muy peguada as portas. 

Tem este forte onze peas de artelharia de pouqua chegada porq as 
de maior alcance sao duas de ferro coado de dezouto quintaes, jogao de 
balla sete livras. 
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Dous camellos de bronze pedreiros de quatorze quintais. Jogao de 
pedra catorze liuras. 

Quatro falcoes de dado pedreiros, e onze falconetes tudo sem qeruico. 
0 Gouernador Dom Dioguo de Menezes mandou em dezembro de 

seiscentos e onze as prouizoes e ordens nescessarias a Fran.co Coelho de 
Carualho para que todo este bronze force a fundicao de Pernambuquo 
que delle se fizessem duas peas de alcange para o dito forte porque 
assim achou que ficaua remediado. 

De poluora parecerao no almazem da fortaleza dez quintais bem 
guardada, e na cidade sinquo. 

Maes cento e uinte ballas de artelharia sem outra monicao algfia de 
chumbo ou murrao maes que o que tinhao os soldados nem outras armas 
piques ou arcabuzes de respeito porem co o q leua o Gouernador Gaspar 
de Sousa deue estar prouido. 

Tem esta capitania por seus engenhos e fazendas maes de setteqentos 
moradores brancos que com seus escrauos e familias fazem grande nume- 
ro, no alardo do dito anno parecerao trezentos arcabuzeiros em duas 
companhias da ordenanga ficando os demais a guarda das fazendas, e 
trinta de caualo que assim parecerao no ditto alardo de lancas e adargas. 

Na cidade Philipea de Nossa S.ra das Neves que como se ue pello 
rio aqima dista quatro legoas a tres mosteiros e hum delles de Capuchos 

f. 105v. mui sumptuoso com outros edificios / nobres de pedra e cal que cada 
dia se aumentAo, tem oie esta pouoagao oitenta vizinhos branquos esta 
situada em huia lhanura que se fas em alto desabafada, vistosa, e de 
bons ares e aguoas com huia fonte particular que a sua aguoa he remedio 
notauel contra o mal da pedra, finalmente com o tempo sendo fauoresido 
sera este hum dos maes particulares pouos de toda a costa e maes se 
se Ihe juntar Ytamaraqua como fico ditto para 4 com a cresimento da 
imposiaram e moradores riquas possa creser a fabrica e se fortefiquem pois 
temos tao mostrado quanto importa acudir as separaqoes de que tudo 
consta, tambem fiqua milhor para o corte e carga do pao brazil quando 
daqui se carregue pois se carregua franco o que nao tem nas capitanias 
dos donatarios que em todas Ihes pagua a redizima. 

Tem esta capitania oito aldeas de Indios em seu destritto copiossas 
de gente administrados pella doutrina dos frades franciscos, e bentos, 
os quaes de Sam Bento fizerao huia granja dos bens que alli pessuhiao 
depois que su~a Mag.de2l que nao fizesem conuento, e assim ficao como 
dantes areigados na terra a qual apenas tinha outenta vizinhos quando 
ia tinha tres conuentos de frades, e assim pera se sustentarem Ihes 
conuinha bulir com as aldeas. 

Fas esta capitania a despeza seguinte. 
21 Has the copyist omitted a verb here? The sense of the sentence seems to require 

the insertion of "mandou." 
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Igreias 
Ao vigairo de seu ordenado 200U 
Ao ditto de suas ordinaries 43U360 
Ao cuadjutor 25U 
Ao sindico dos Capuchos 90U 

358U360 

f. 106r. Fazenda 
Ao prouedor da fazenda 60U 
Ao escriuao da fazenda 10OU 
Ao almox.e 50U 
De aluguel dalfandega 12U 
Ao portr.0 dalfandega 3U 

225U 

Guente de Guerra 
Ao capitao mor 200U 
Ao sargento mor 40U 
Ao capitao do Cabedello 100U 
Ao alferes 96U 
Ao embandeirado 14U400 
Ao tambor 28U800 
A hum cabo desquadra 38U400 
Ao condestable 40U 
A dous bombardeiros a 38U400 76U800 
A vinte soldados a saber dez arcabuzeiros a 28U800 
e 10 mosqueteiros a 33 mil e 600 624U 

1258U400 
Tudo 184tU76022 

Tem esta capitania mais para a norte na barra do Rio Moguaoguape 
hfia barra ou entrada por entre os regifes nouamente achada com tres 
bragas de prejamar que se ue na carta fol.- no ponto-. Tem dentro 
bom ancoradouro mas com pouco fundo, a Bahia da Traisao he (lesta 
capitania que se mostra na mesa carta no ponto - e assim mais ha 
Bahia fermoza e tudo o que corre de costa ate Camaratuba e o ditto 
Rio Guajau donde se acaba sua demarcasao. 

22 This total is correct, but Varnhagen (Historia geral, II, 142) misread it to stand for 
military expenses alone. When he added 358,360 reis for church expenses, and 225,000 
reis for treasury officials, he came up with the excessive total of 2,425,120 reis. 



DOCUMENTS 559 

Rio Grande Capitania de S. Mag.e 
Esta capitania parte como fica ditto co a Paraiba pello Rio Guajau, 

e pello norte da fortaleza dos Reis dobrando ja os baixos de Sio Roque 
para loeste parte com o Rio Guaravau como se uera adiante. 

A fortaleza dos Reis esta em sinquo graos da equinogial, ao sul term 
o asento e sittio que se ue na sua pranta fol. 124 e por natureza olha 
ambas as costas deste estado, asim a do norte a sul, como a de leste 
oeste ate o Maranham donde se acaba nossa conquista pello qual respeit- 
to foi este porto o maes demandado, e maes defendido dos cosairos 
que outro algum do Brazil por quanto vinhao aqui do resgate da Mina 
assear das infirmidades de Guine, e consertando suas naos, e fornesendo 
de mantimentos aguoa e lenha que Ihes dauao os Indios nesta parte, 
apontauao depois onde Ihes paregia o que oie nao podem fazer com tanto 
comodo por rezao desta fortaleza a qual tambem importa para favoreger 
nossos nauios no tempo do sul que desguarrados nao podem tomar 
Pernambuquo nem a Paraiba, e ficalhes este remedio que he grandissimo, 
e por seu respeitto asegurados os demais portos desta capitania, a saber 
Corimataug, Porto dos Buzios, e Ponta Negra que como se ue na carta 
fol. 124 todos sao de importancia e conhecidos oie de nossos pillotos nos 
quais antiguamente os Indios comiao os hospedes que aqui chegauao, 
e oje eom pas. e quietagdo gratnde a respeitto da fortaleza aj addo e 
encaminhao todos os que por mar ou por terra aqui chegao como espri- 
mentou o Gouernador Dom Diogo de Menezes quando aqui veio des- 
guarrado indo pera o seu gouerno. 

Nesta consideraqdo e em outras que o tempo tem mostrado e mostra 
f. llyv. cada dia que ia de antes se pressumiao se fez a ditta / fortaleza dos Reis 

ate estar em defenga pousada e guarnegida como se deuia em tempo de 
guerra deixandolhe de prizidio mais de duzentos soldados com tantos 
offigiaes tanta custa que ouue de vir a menos tanto que as nescessidades 
desaparegerdo, e se atalhardo co a obra na qual tanto parou o aumento 
quanto Ihe comecarao de fazer cargo do pouco que rendia, e nao das 
malles que co ella se atalhauao, de modo que o ano de seiscentos e tres 
Ihe reformarao tudo ate ficarem sesenta pragas depois co as pazes do 
norte ficou em trinta dahi a poucos dias Ihe mandarao por corenta ate 
que imformado sua Mag.de do que convinha mandou em agosto de 
seiscentos e dez que tiuesse oitenta soldados afora os offiqiaes, e assin 
oie esta com este numero que se ue na lista. 

Tem mais hua pouoagdo a meia legoa da fortaleza pello rio asima 
como se ue no ponto A. a qual tem pobremente acomodados ate 25 
moradores brancos fora da obrigaqdo da fortaleza, e destes tem pellas 
rocas e redes e fazendas prinqipiadas da capitania ate oitenta moradores 
os quais pediram modo de gouernanca e se Ihes congeddo o anmo de 
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seiscentos e onze pello gouernador Dom Dioguo de M\enezes o qual com 
pareqer da relaqdo elegeo o juiz hum vreador escriiiao da camara pro- 
curador do congelho e procurador dos Indios, e assi viuem oie de que 
se tem dado auizo a sua Mag.de. 

0 anno de seiscentos e onze se demarcou por ordem do ditto S.or 

esta capitania partindo com a Praiba pello Rio Guaiahug, e ficandolhe 
o engenho de Camaratuba e ao Rio Grande o de Jeronimo de Albu- 
querque no Rio Cunhahug, e pella banda do norte da fortaleza como 
fica ditto pello Rio Guararahug ficandolhe toda a terra que vay de 
Siara ate este rio por deserta e de areaes em que nao ha cousa de pro- 
ueitto mais que as salinas que dizem de Guamare ou Carauratama que 
sam de importangia a respeito do muito sal que podem nellas carregarse 
como na Arraya das Indias de Castilla. 

f. 112r. A terra desta capitania geralmente he terra fraqua mais para gados 
e criaq6es que para canaueais e rogas, e as vezes falta nellas chuvas mas 
tem muitas partes em que se podem fazer fazendas ainda que as agoas 
sam rastr.as e os matos nao sao de madeiras tao reais como os da Pra- 
hiba, mas nao faltao as que oie podem ser nescessarias, lenhas nao 
faltaram nunqua. 

Tem este destritto dezasseis aldeias de Indios algfias mui pequelnas 
todas mal guouernadas e inquietas por lhes faltar a doctrina de cleriguos 
e capitaes, ou de padres ou de quaesquer outros religiosos, os da Com- 
panhia promisao mandar a sertos tempos dous padres a visitar esta 
gente mas como durao pouco com elles nunca ficao em estado que 
possao seruir aos moradores para que assim hfis e outros se sustentem 
e faqelitem. 

A sonbra desta fortaleza e destas aldeias se fez a pas com os de 
Jaguaripe, e pagou a pouoar o Capitao Martim Soares Moreno co sos 
sinquo soldados e hum cappellao fiado na vizinhansa e na amizade que 
tem com todos os principaes dos Indios de hfia e de outra parte, e asim 
sem outro cabedal maes que o dos bons tratos e reputagao da fortaleza 
estao la nossos conquistadores feito asento no Camusipe corenta legoas 
do Maranham tal he a escala da dita fortaleza. 

Foi orgada esta capitania no q rende co o engenho. 
Faz de despeza. 

Igreia 
Ao vigairo 200U 
Ao coadjutor 25U 
Ao ordinaries 43U360 

268U360 
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1. 112v. Fazenda 
Ao prouedor U 
Ao escriuao da fazenda 50U 
Ao almox.e GOU 

1 lOU 

Guente de Guerra 
Ao capitao de seu ordenado 200U 
Ao alferes por sua Mag. 96U 
Ao embandeirado 14U400 
Ao sargento 6OU 
A hum tambor 33U600 
A hum condestable 50U 
A dous bombardeiros 80U 
A quatro cabos desquadra 153U600 
A 40 mosqueteiros a 33U600 1344U 
A quarenta arcabuzeiros a 28U800 1152U 

Soma toda a despeza 3183U96023 
8U904 cruzados-360 rs. 

Toda esta fortaleza do Rio Grande esta por acabar nao chegua por 
algfias partes ao cordao e asim tem menos de desoito palmos dalto 
faltandolhes todos os parapeitos, e antulhos das quartinas todas as casas 
da viuenda e almazens nao tem posso ne sisterna nem fonte antes com 
muitto trabalho todos os dias se prouem de muito longe em vasilhas de 
aguoa ou de casimbas da praia nao tem restrello nem contra portas, e 
ate as portas da mesma fortaleza estam consumidas do tempo, finalmente 
he a mais miserauel viuenda que se pode achar no mundo por nao estar 
acabada, pello que os soldados fogem della como da morte. 

f. 113r. ) ambitto e traga desta fortaleza se mostra em grande no ponto B. 
e como ficaua sendo acabada porque como fica aduertido so esta em 
defenqa, e o recife em que esta situada seis oras o cobre o mar e outras 
tantas fiqua como se ve na ditta pranta que a podem passear por todas 
partes arimandosse acurenha raza quaesquer mosqueteiros por quanto 
sem parap.?S nem seteiras tem os do forte nescessidade de asistirem 
descubertos a defensa do muro, e descobrindosse claro esta que os debaxo 
sao melhores, e asim de rezam a defen a nao pode parar ninguem pello 
que esta em notauel periguo de hua escala vista, e de hli petardo, nao 

23 The copyist failed to add correctly here. The right total is 3,561,960 reis. Once 
again Varnhagen (Historia geral, II, 142), by accepting the copyist's total of 3,183,960 
reis, is in error. 
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trato nas demais cousas da pagua e mantimentos dos soldados por ser 
a mais mizerauel de toda a costa. 

Tem esta fortaleza as armas e munigoes seguintes. 
De bronze noue peas de 18 ate 38 quintaes, e jogao balla de 9 ate 

15 liuras sam as 4 peas de grande alcance, e todas de reputagao e muito 
seruigo, e estao bem a ponto. 

Mais 17 peas de ferro coado de 9 ate 17 quintaes, jogao balla de 
3 ate 7 lbras. 

Todas estas peas estao de modo maltratadas do ar, do mar, da 
quentura e umidade que todas se desfazem em folhas de ferrugem, e 
criao gretas e abelheiros dentro pello q nao ouzo de fiarse dellas os 
artilheiros, e assim a maior parte estao apeadas. 

Pella mostra q o anno de 611 tomou o sargento mor deste estado 
vizitando esta fortaleza se acharao efectivos 75 soldados com suas armas 
bem a ponto, e o capitao e offigiaes maiores e menores da primeira 
plana (aparegeram no almazem).24 

ParegerAo no almazem 23 quintaes de poluora. 
Mil e duzentas balas de ferro coado. 
Oito quintaes de chumbo em pasta e pelouros. 
Quatro serras altas. 
Doze jarras por vidar que nao ter aguoa. 

f. 1 13v. 200 canos de arcabuzes e mosquetes velhos. 
20 piques no corpo de guardia. 
24 mosquetes de sobreselente. 
Nao tem nenhfi murriao, peitto nem rodella nem outra cousa tocante 

a defenga, pouco murriao de Frandes servenge co o da terra. 
Nesta capitania ha minas de ferro que descobrio Jeronimo de Albu- 

querque a quarenta legoas da fortaleza o anno de 608. 
Tem algum pao brazil fino mas mui raro a respeitto de lho arrancarem 

os Frangeses ate as raizes quando ali continuauao, tem jacaranda maes 
delgado que o da Bahia, tem pao amarello para tintas e outras madeiras 
para obras de toda sorte dembarcasoes ou casas. 

Todo genero de criasam multiplica muitto, e nos matos ha muita 
casa, e em toda a costa grandes pescarias, e muito ambar. 

24 This is perhaps the paragraph upon which Varnhagen based his opinion (Historia 
geral, II, 140) that Diogo de Campos Moreno, sargento m6r do Estado do Brasil, was the 
author of this document. 
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