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PRÓLOGO.
E quando emprehendi organizar a presente MeS
mom. , consultasse antes os meus conhecimentos ,
que a m.írVa coragem, seguramente disistiria do meu
intento. C" m tudo , se prosisto em querer dalla á
Luz, he porque as Criticas, que delia podem fazer , não emharação o meu fim , que he publicar
as memórias de hum Paiz , que pe7a sua opulencia , e fertilidade merece ser re lis conhecido, rio
que commumente he; e ao mesmo tempo fornecer
materiaes a alguma sabia penna, qne .dignamente
quc-ira tomar sobre si este trabalho.
Esta minha ingênua confissão servirá de Prólogo , e previnirá aos meus Leitores a respeito dos
motivos, pelos quaes publico estas Memórias»
•3.
, .
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SENHOR.
i ma das mais Interessantes Província do agigantado Re.fft do '^razil felizmente confiado aos Paternaes disveLt e iwdados d- VOSSA MAGESTAD E, he sem duvida a dos Campos dos Goitacazes: a
exortação do assacar, sua numerosa população ». e os
caudalosos rios , que a retalhao , a tor^fiç sobremaneira
considerável.
Á. sua di, ,'ipção topográfica, ainda que delineada
por huma mão desafeita a taes pinturas, /-o y«e eu tenho a honra de pôr aos pés de VOSSA MAGju TADE , pedindo humildemente a Queira acceitar, e darlha assim o lustre, e merecimento que lhe ne^ •? a in~
habilidade do author.
O Ceo guarde e prospere a Sagrada Pissoa ü*
YQSSA MAGESTADE, como iodos havemos mister.

José CaiTieiro t::i í

A ii
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IP A ^ T E P R I M E I R A .
Dijicripção Tvpogrwphicà dos Campos dos Goitacases*

1

S Campos dos t i .>itacazes he hum Pai?
simo d» Provi, "ia do Rio de Janeiro. EJIJ. ,- nindo
ic5 vinte e hum r: .
lê Latitude Meridional. ' ,; Su,J
he limitado pelo Ri* Macahê. A I/ 3 pelo Mar.
Ao Norte pelo Rio Cabap-iána, que o divide com ir
Capitania do Espirito Santo. A Oeste pela grande
Cordilheira de Serras, que costeão o Brazil cm toda
sua extensão, as quaes desde o Rio Cabapuána té o
Rio Parahiba do Sul, divide com Minas Geraes; e
deste Rio té o de Macahê, com n termo da Villa de
Pedro de Cantagalo. A sua extensão pela Costa.
do Mar he de Hbt' iegoas rom pouca diffcrcnça : a
sua largura he mui inversa; cm jpartes será de de?,,seis, ou de dezoito Iegoas, e em outras ré irrito
ííste Paiz piíde dHiuir-se em duas partes, numa de Rins, Alagoas, e Brejos ; e outra em terras
4e Lavouras, e Campinas. Os seus Rios mais notaí são nove; e principiando pel l-"5 do Sul são os
jeguintes.
O Rio Macahê nasce das Cordilheiras d, s Ser
TU* , (Te que já se fe<? menção; e no seu nasi m^ato
he vizinho n. Macacú Nelle dcsagoão muitos Co.regos,
e, ultimamente o Rio S. Pedro pela parte do Norte,.
Traz a sua Corrente a Leste, e desagoa no Mar ;
e pé1- - barra não podem entrar , senão Lanchas,
tf.1 üemandem oito palmos de agoa. Há ao pé delia
' uni» enseada, onde podem carrep-ar Curvetas; e ha
O" ac acabão de carregar algumas embarcações maioyes. Este Rio m se arha bem Povoado :í e há algu-
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mas Fazendas boas nas suas margens : e continua—
rnente andão quatro á seis Lanchas á Carga de MaJv iras, Caífé, e Assucar para o i»^ de Janeiro.
O Ria de S. Pedro tem o sCu nasc;nii-nto n»
relérida Cordilheira;, r-cebe vaiios regatos, e córregos , pas^a pelo pé do Fndt, que Ir ? ;uma pedra
do feitio de Imma cabeça com eapu1 conhecido dos
navegantes polo Frade de Macahé , e desagoa no
rio acima mencionado, quasi duas legoas de .'"im
foz. As suuò margens já se achão povoadas cora l
zendas , e pelos mattos se te "a '"-ido muitas mad^ >.-as.
O Rio Macabú nasce na serras n,li;ni do Fra^a
de TVHcttiié, procurando a altura de T T d,cacú; e vem
tnizeu'') as suas agoas com a
; jnte quasi semp'
"10 .Nordeste ^é a Alagôa Feu , cadê desagoa. Este
TIO ^elas mai^ens tem gr ar dês, e vistosos pantanáes,
inde os gados produzem muito bem. Ainda se ac!,*
limito despovoado, a pezar de estar quasi todo pedido
com Sesrnarias; e só ao chegar á sua Larra, he que
tem alguns estabelecimentos.
O l?to Imbé tem o seu nascimento nas serras
visinhas ás Origens do Rio Maeabú; porém mais "ara o Norte. Traz a sua corrente ao Nordeste, e dêsajoH na Alagôa de cima. Entre estí rio, e o Macabú met eião algumas legoas do mattos virgens inteirame? .cc despovoados. Pelos CertÕcp destes rios, de que
se tem feito menção, há vaú^s Quilombos de n gn/»'
fugitivos, os quaeírse achAo beiV) derrotadc.5, pé considerarmos no auge, em que files se acharão algvuifi
annos atraz
O Rio Ururaní nasce n» Alagôa de cima, e traa
,\ sua corrente a Leste até a Alagôa Feia, onde desagoa. \s suas margens estão todas povoadas de EngenliOi,, e rossas de Mandioca.
'»
O Rio Parahiba tem o seu nascimeíiw na Serra
da Boicana, C'apitania de S. Paulo. Recebe em si vários rios, e córregos; e chegando em di-Jta^cia d»jr
cinco legoos para o Norte, tem o nome de Paiaf '<?a.
Deste lugar vai procurando a cordilheira das Bf w
rãs de Parati, a que denominíío Quebra cangalli»^ ,r e
chegando perto de Mogy das Cruzes, Villa
1

•st 'Cidade de í. Paulo, faz ali Imma volta, c torna
a procurar o rumo, que havia seguido. Apparece to
lugar, que denc"r'aão Lsm.igeiras , e vem procur;.,, •
da a Mil'1 de Já -«trcí, desta j, S.José, e delia a.r abaté ; pó -'• njissa pi>' fora , aseitn como faz pelas Villas de Pin( .<» >nhágav,« , e Güra inguitá , e vai dividir a Fregut^is, -Ia Piedade; ^1) passa pela Freguezia C1)'?'.'/'«F'"'de Campo AL-gre , (2) e antes" de chegar á Fazenda ^f/^a.
Je S. Anna, recebe em si o grande Rio Pirahí, fica
. <avegavel pelas grandes Caxociras , que °,m , porém
recubendo o Rio IV ;V':ia, e outros mais; e depois
de fazer grandes Saiu, , chega aos Campo? dos Goitacazes , e vai 'l es'"TO, ar ao Mar por duas barr«ír; huma , que a pezai
icr perigosa, admitte Sumí.casí
grandes meia leg
oaixo da Villa de S. João , f
outra mais ao Norte, chamada Gargaú , quí
1-1
te admitte Canoas.
Ke este Rio o maior dos Campos, e corre com
bastante veloci.lade; mas atteudendo ao dilatadr curso , que traz , nem por isso he muito grande. He sugeito a enchentes todos os annos, e de tempos cri,
tai.npos lia algumas tão grauues, que cobrem grande
paru; 'los Campos, rlesorte que muita agoa vem a
sahir pela barra do l ..rado, a pezar de distar
.,
mas nove legoas delia.
Huns Naturali 'tas, que em mil oitocentos e
.A 'H1Í.J passarão por es»es Campos affirmar;lo, que
huns recifes, que se achão em alguma distancia acima da Villa de S. Salvador nas margens do dito
Rio, são pedras férreas, e que h'1 abundância não sy
»ara fartar a terra, mas também para exporta"°.
Por elle acima sobem no tempo das agoas as Suma?
cas até a Villa de S. Salvador , onde descarregão ; raas
em tempo de Secca níio passão de S. João, e lhes
vai a Carga em barcas, e canoas, que demandem
quatro palmos d' agoa. O numero das embarcações ,
que an.^ão á Carga para o Hio de Janeiro, e Bahia,
he *c ci.icoenta mais, ou menos.
O Rio Muriaé tem o seu nascimento nas Serras
.(o JTJCO , que estiTo na Cordilheira já referida; e depois de jtceber vários Córregos, vera desagoar no Ria
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Pârahiba pela parte do Norte, As suai! torrai são fef»
tilissimas , e pelas margens tem bons Engenhos,
O Rio Morto , assim chamado, i^t terem as mau
Rio üforío.
aj: as pouca correnteza, , nasce de lis; brejo "T t grande , chamado Brejr» í*^ Meuo , e tra? •
corrente
a Sul, c vem desa^oar rw*la parte d*
ie ao Rio
Muriaé , a pouca (í&fiiieia do ligar
lOjide este Rio
se perde no P;v iliiba.
Q Rí o Cabapuání» , que limita os Campos " ' > •
Goitacazes cora a Capitania do Espirito Santo
o seu nascimento nas referi
Serras do Pico, o
augmení^io-sc com as agoas , ijuc recebe , e tranontV> i sua corrente a Leste, v; ' -^' , ,oar ao luar,
ttíii ' faz Barra.
Neste Paiz há grande nun,
Alagoas , tanto
couj ) pequenas; 1 umas d agoâ doce, e ou(
l>"" Salgada ; e a que merece liúma particular dês»
Cnpi, <ito ' : "'e a Alagoa Feia por ser a maior , .* mais
apraü ;'el , e a mais. abundante de peixi..
Quazi no meio dos Campos está a Alagoa Feia,
Alagoa Feia.
cjue ?, principio t •» « nome de Alagoa do Iguassú ,
é he de agoa doce : teu': nove ^egoas de comprida
cinco de largura ;. e trinta. , a trinta e duas de oirdas agoas t, >«i Rios Macabú , e Ura.
.,
e
de
outros
iiiuitos ( w r, e brejos, <i
fali
nella desagoão. O nome d« iiii ' talvez lhe venha t, };
qiu; , sendo mui b,.ixa, com qaalquer v3 to se èilérespão as suas
'as . e se faz ícmivei para quciii
dèzeja eflftlijiw*
:
sua Situação he toda mui agra' ..i , a, sus» íòrmii hê irregw1 ^r pôs «jausa dos estrei*
•"/os , e pontes , que tem , as quaes fasseti difterentesbèS.íaS , e algumas tão grandes . que a vista não altahça o lado opposto; as suas agoas sã. mui sauutVeis ; porém turvas p.;lo continuo movimento , e só^»cão cristallinas , passados írmifAs dias :dep< 's de estarem esi Gaza..
JRws , que esDe hum pequeno golfo j que faz , sáhciu
'|(&i*
yi
gctao «tá Ala- j^JQg qU3 a esgota" , os quaes principiando a nf .
lòs pela parte do Sul são OF seguiiiteê. O liw. 4.4
e Rio do 1'urado. ; Bariu Verm*i.ha ;
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: tonheta '; P'o novo do Collegio ; e Rio da Onça, o\i
Vfa^la grande , e todos depois de fazerem muitas voltas , e correrem 'cjt diversas Campinas , vão succc^ívamei, > ajuntanu i-se em ditíerentcs lugares , té chegar
Tem ao T" -vado em hum sd , e aqui faz huina barra
ao Mar , f : ; não adiritte «•enei s algum de embarcação, por ser . 'reita, e a Cutn direita de areia solta, e sem abrigo. Dahi continua o mesmo Rio pela
Costa para o Nort ° com o nome de Capivara , passan)o pela ponta c" j. Thomé té á Canzoi i , onde faz
outra barra ao 7 u . • e continuando sempre pela Co§- ,
•tn sahe íinalrnente a lugar , onde chamão barra do
Iguassú. Est^ barttifi não são permanentes, porque
!*í s,f! abrem á,
> de braços, jwis que com.nuznmente em tenijSecca se tapão pela pouca ígor
•que os Rios levío. «Jom tudo tem-se \isto " f • ^ u-,
rado permanecer hum anno aberta.
j.'jsta barra mais moderna , que a da C^r zoza ,
foi aberta a primeira vez , há cento , e trintr, annos
com pouca differença pelo Capitão José de iJarcellos
Machado , instituidor do Vinculo dn Capivarí ; ficand«.
"'c o norne de Fu: 9do pcio íuro , que fez ao Mar.
0 Rio da Onça foi '..uma Valia, que o mesmo Capi-,
tão abri o para por ella levar as agoas da Alagoa
Feia ao Furado , a qu? . pela continuação ficou em
Rio. («)
liste Paiz he mui ^dntanoso , de maneira que os Brejos,
Rios . Alagoas , e terras encharcadas ccupão , quasi
huma igual porçSo como as t' -as de lavouras , e
•Campinas. Os Pântanos, ou Br^ >» eã,,' de duas quali
••
.......
—
'"'•"• ,•«»
(*) Os primeiros Povoadores dos Campos , apli#ando-se mais n criações dos gados , tiribão o cuidado
•Ue conservanem os Rios , que esgotão esta Alagoa semyie limpo. ; depois tornando-se agircultores , pouca atr
íençao jjt prestçivão á limpeza dos Rios, o que foi
causa de se encher ""-ito a Alagoa, e reprezar a*
•agof
' - íimunaeraveiií ;j .itanaes ; de maneira que não
*> ^iijittiào mais animaes ern si , tornando-se inteiraimen1 inúteis. Porém ultimamente o Illustrissimo IntendenGer»l da Policia , Paulo Fernandes Vianna , de Or4eiu de Sua Magestade tem dado as necessárias j>rjj#
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tíàdes ; Iraiis incla em tempo das ench*'!. l/'" crião
pastos , e os animaes podem pastar p^, Cuus; e ,)in
•a-- Seccas tornão-so pela 'aai«r pan.. "m Campos : e
outros são de agoa funda, e por lês nast"t> certas
ervas, que além d'v &> -n impróprias jmrf»
animaea,
por cima d1 ao-oa £ ••m;!^ ^'un testo d; , 'izes, e folhas acesas, que .,,rt> permitU; s> ^ ,reni '>s gados
pela sua pouca solidez , e quando- ^e pá,,sã vai aquelle testo tremendo e por isso ''o- mui ca J>ropiieâ»dK
se chama o vreinedács. listes treinei. ! pela maior pá1
te tem mudado de face, depoi'
-- as agoas tivera»
expedição ; porque , como as ré. ridas ervas sií per>n».;iitcrra, quando lhes chega agoa á 1.1!'-1 sect.nsao a
• agoa , seccão eUas também , e
jipia a uasoer • íí
"api a com .muita abundaiicia..
Ttcheutes costumão ser eia Dezembro , e Março. AS chuvas da Primavera, ou fim do auno parece, tjue em para embriagar a terra, c prepuraia paru os grandes Soes de Janeiro, e Fevereiro; e os de
Marco , cm Outomno para ensopála , e tornar a r. .ãtuir-lhe os germes "Io vegetação, que os Soes tinhão
consumido. Além áestas cuuva , que coramuiame1,"
são regulares, costumão haver UiTubcm outras BVJ, rri. ?.or
parte dos me-í-c» do anuo.
j.\s terras de lavoura d.•"te Paiz podemrse diw.dir
cm três partes , conforme as sit f jiroprieditdes: a pi?
incira do Kio Macahé ato á /.agoa Feia: a seguiui;
•desta Alagoa até o Paíahiba; e a terceira deste 'Mio
•'ó o de CabapuáBr
Aterra >-— . j, ontre o Rio Macah.6 , e a Alai.
v ,„'.Fm nSr» he lítuito propr:" para Canas ; porém l«í
vWfteelàs ])iti:i a limpeza dos ditos Rio-- ; e outra»
novas a b e v t; i rãs no Paiz , de sorte que aquelles hituíw
•teis brtí|áes tem novamente tornar .o ao s<üi aiít.ige» estado; e se ;:eháo cnberfos de hin;j tÃcelleuf^í, e abuiidante pasto. A nsesma Ala:1- •
tendo- reconcentsada
mais o sea leito , descobiv em seu tonit,
sides
Has íertüibsinias ; e se dtíve esperar , que _.- ^
tos ai.idii produziTo melbores efteitos ; porf
covn ÍOHÍS cuidado, e >>tírí'eição se trata [l )
tíis cias a_i;;oas.

.

para »
conserva-se na terra quatro Lnc*

alguns dias de
-viagem poi i'' -:; n u m a , as .v i.es cstiio
ainda pela
maior parte desp», iíaiiltís.
A terra, que "st á entre a A lagoa Feia e o B ia
T
Parahiba e pé'
.^argens do Muriaé lx mui feriu ;
pela maior pait
j. —.
de h um l.arro muito íhio, branco, ou loiro, o qt%i produz, ir.uiío bem as Canas, e
•toiiij..' as ir n1 s plan.ações, exccptuando s. Mandioca,
que requer terra ansca, e alta. He certo, que nesta
-terra, tendo a Mahdicca seis rnczes he do taVnan1'
•da que tem hui.i Unno na, cio Máealit: aí>> a A K. «w
Feia: porem freqüentemente apodrece, eu pela iofsy
dão Já terra, ou pelas chuvas , pela razâ^ de ser i-.
barro finíssimo , e não- poder ser logo íraspassaclo pela agoa, c ficando- a .terra encharcada , com o cííiòr uô
Sol se recoze a mandioca c apodrece; o que succede
v
'?ida na nova, que ">rinu]»m a tirotar raízes. Com t tido licita extensão d« ten-as lia lugares , que tem todas as propriedades para a mandioca: o que pode ia•SKX conhecer a fertilidade deste terra i», lie ter-se ventíitlo a br«çíi a qiiu^rq , c a cinco dobras com meia ie..vds de fmidoa.
Do I'io Parahil'!.' até o Cab.ipüjna a terra he mon:uosa, agreste, e m& pouca cultura. As serras iici:
Tíiui perío da costa; e em aíguaips "a "". lhe íicào #<•
, I.TSiieeiKis, Também et;*... parte lii. u.c 'í^tlas a jncrios
.povoada, j
As sua,; Campinas são mui vistosas, e dilatadas, CanV^
<j para melhor dizer, todo o Paiz pela costa do Mat
desde o liio .MacalK até o Parabiba he huma Campina continuada coin pequenos mattôs, a que chama 0
íjap>"«H( , que dividei.,
.Tias das ouíras , e se alargão
ir" ,,,i,irmente para ou Certões. Em direcç;To ])aralíela
Costa encontrámos as seguintes Campinas, s Campa
GD Macahé , Geribatyba, Carapebús, FaLccf , JagT(;;1b;j,
üvi Ubatúba, Furado, Algcdocir.os.., Ponta de S.. rlli<j^
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Bi» > ou Boavis i,;
Campos do Rio XVihiba-, cb imados Campos da Praia. A qualidade ua x., v-;i, der ,aS
Campinas he differente, o que faz : Ta humas roais
férteis, que-outras; e todas são corto'as de J â > < j ' : ( , Córregos , .Alagoas, e Bre:is. Estes-Campos r>r •. jnternerate nem porisso são os melhoras p a .> reação dos
animaes por algumas U/,OCM. 1'riii.errar Mu ;: Ia qualidade do gado pequeno , e o mesnu, gado u* qualidade grande, que vera de fora, d^g^éra : segunda pela pouca abundância de leite iw "iccas, e pouca
inanteiga, ou natta no mesmo lei''" 2 pele pouco sebo nos animaes: terceira por c&prém as Vaccas muito
tempo de mamar aos bezerros , e falharam muitoo de
•parir. Isto he, o que se experimei.ta agora; porqve
•"i principio se contão maravilhas , não SÓ dos pasto, como dos animaes, , e da sua preducçáo ; com tudo ainda hoje- há Campos mui viçosos, cubertos de
hum pastr» excellente.
O primeiro Curral , que houve no Paiz, foi na
Campina de Campo Limpo , para onde trouxeráo duas
Novilhas , e hum Toiro de Cabo Frio. Este Campo ,
que dizem , fora hum dos n,clhrv-3, como denota "
seu nome, hoje está cheio de n.attos , e he oude ira
a maior parte das Engenhocas.
O Clima deste Paiz he temperado, e sadio ; aínr
da que antigamente foi algum tanUv doenuo ; principalmente pelos recôncavos dv. Muriaé, e a pezar à<,
se achar tão difcrenta, do quei era d1 anles a res..wnto das epidemias , ainda ha opinião por fora do
,/aiz, de ser «Lê mrito doentio,
Os \cntos, quu mais p::e.lonxidtTo, são o Nordesit, e Sudueste , havendo poucos dias," em que algum
delles não vente , os quaes , espalhando .3 ares cor-,
ruptos dos Brejos, e das agoas extagnadu», concorrei»
para fazer o Paiz saclio. Também apparecem aqui os
turbilhões , que em algumas pá' ti fazem tão temíveis estragos ; porém são mui -. ,s, e ás vezes SP pa*~
são'muitos annos, sem apparecer algum. Estes ii't'"es
de vento nunca são geráes, e correm, como encanf
dos, por huma certa distancia; nos grandes mati,o3
he onde fazem o seu maior estrago , quebrando , crer

ai i sicando "f ,ais robustas arvores,
grai ies dti^....^a*.

a ponto de fazer

Dos Pr:<t"'"-oa t>i 't notavfis do Paiz , e tl.:,t Animaes.
Es*
'íiiz he abvu?""»*«» dt Caça, principalmente de jiVvo!: ; "^tas Iiuuiíta s.: iquaticas , e outras
não. Antigamente ,,Inda houve üor abundância ; n?as
as muitas , e con'"' u ".das pp> tdguições qne soifrcm ,
as tem considera
ente diiir.iu'.'o ; Com tudo ainda as há em t; r;., quantidade , que muitas famílias tom ao por üivcrtimento , o hirem pelos Campos
apau, 'ir ovo;; d<"! tutos pássaros, e trazem sestos
cheios delles, e n;7o hc ajlmiracão ; pois que em
certos tempos fiíáo os Campos cobertos de bandos d'
milhares , já de h v na s<í espécie , já ua muitas.
Da grande variedade de espécies , que vivem pelo CLaipo , só r 10 ,>íirei o Tuyúiú , e a Colhercira;
aquelle por &t.í -u .uais grande passart conhecido entre nós no qual tenho medido de b- uuí ^:;IÍÈ. d'::za
a outra onze palr A «a, e iscio ; f" dst ponta dos pés,
'•'' o bico sete, ei, io, e só este tem de comprido
iiuiii } ílmo, e nuatro dedos; he todo branco , e tem
o pescoço, e cabeça preta. A Colbereira distingue-se
fjor ser «V de rosa , e ter a vista linda. Pelos CeríÕes há u.,,,-,.aneraveis espécies; muitas das quaes são
emigrantes ; pois que ^ sile Janeiro principia o a vir
para- fora , procuran. 'o a Costa rir Mar, e lugares
.te suas Comédias , e tornão em Agosto, e Septcmbro. Destes só nomearei o Carajná TI;. !a sua brilhan-»
te cor de azul, a (^ ' íhe dá o primeiro lugar entre os mai "lindos ; e huma espécie de Chupa Flor,
por ser o a
pequeno pássaro , que nós conhecemos , não c. .liendi 1 no seu tamanho a hnma mos,:a grande.
" ate pássaro não he o pássaro Mosca ,
oue habitr no Cu ladá , e em outras regiões , segunuo
rl^scripçílo , que delle tenho pelo Padre Char*
levi ii. Jezuita Frrmcez.
Pelos CertÕes também há alguns pássaros singu.v^es , taes como os Mutuns , que gão do tamaE.}IO dos Perus, igualmente pretos, e mui saborcsos,,
'f

* I6r *
O Urubu Tinga he hum pas.*ara do tania; Jio:
de Imm g;inço , com a cabeçi , e artb uo pés oco
da cor d:; hum encarnado vivo , e o resto do dito
aniarello COT de oiro ; e tanto a -abeçr
C-TAIO o
pescoço não tem per":)""' , o pei; •]• hc bran^" , e tem
as costas das azas ' retac
De Animaes s ^.cre-s ú w /--.e •,<"'. o abundante í
e .destes o maior he • Anta , q^..- tem alguma semelhança CPTI os .Tal. ntui , em quanto á íigura do
corpo. Entre os fé, '^.,, e carm- jg distingue-se o
Tigre, e a Onça pintada. E:'tre o; amftbios merece
não pouca aítençSo n UVuráo. Este animal he da classe
cios Jacaivü , t:>ndo muita semeihary:ü «r>m cties. ; porém difíerinuo assis na sua gnmdezí .. Não teimo p'itlido ver algum ; mas pelas infornuç.Ses , que delle
tcrho , presumo ser huma «r, •>? 'e dos Crocodilos ,
que se' encontrão na África , e Ásia.
Tampem ha bastantes Serpente , c- destas a maior
he a Giboia ; e entre as vencnt-a.» distingue-se o
S u "v. • .v.'/', ^áe •.'•im de três a quatro palmos de com-'
prido com pouca ^''ílerersça .; e !••'• bastante grotso ;
e o.Jararúcüssá , que he hunia c -.ecie daquelle , co™
a diflerença de ser comprido , c chegar a dez palmos. A vTrussánga , e a Coral destiuguem-se , por serem grandes devoradeiras das suas compaiiheir is.
13e Peixe he o Pai*- , abundante. A ^iagoa F?^ 1
alem de excellentes lloballos , e Tainhas de que he
farta, tem de outras muitas qualidades. As outras
Alagoas , e Jlios são igualmente abundantes cm pá-»
xes de varias tísntícies.
Dispripção das Villas , e Freguezía ' , que
há em os Campos dou Golta .:ts.
A Villa de S. Salvador está situí ' • á mareiem
St.- So!i-ad-»
í'iíb, e 1-ndo Rio Parahiba do Sul aoc iute c hum gr.íos
e meio de Latitude Meridional ; e quasi aos ti isen
tos e quarenta de Longitude Occidental.
Esta Villa , huma das mais grandes , ricas ,
opulentas do Brazil , tem de excesnão pela maí^cai
tk> dito Hio quinhentas , e quarenta e quatro braças j
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e t'ê largura , ..inando-se do Porto grande até á Igreja da Ordem Terceira de S. Francisco, tem trezentas e qv-^uií? e seis. Nolla contáo-se seis Igrejas,
que k"io. A j. ;-..'-a a Matriz do Orágo de S. Salvador.
-°gund.
Senliqui .Atai LOS Homens , na
torre ú .^laJ há
M '-..J" A terceira N. Senhora da Boa Mo;>f>. A quarta
. Senhora do llozarú),
e duas C;;pellas de Qi-dciu Tc airas, , «ue são, a de
N. Se» hora do Carmo, e a , °. Fran> isco. Presentemente se está fazf ado hunu. de N. Senhora do Terço.
No ar -i de mil oitocentos e quatorze tinha mil
T.U^O e duas cuzas ? segundo o alistamento , que se,
tirou para a Denma; e se estão fazendo muitas ; e
c'ando-se seis a o v habitantes por cada caza, acharfie-ha , que a ,suu, ipukção he de SPÍS a oito mil
almas. (*)
Tem poucat; "azas grandes , e bem repartidas ;
porém, as que de novo se tem feito, são de hum
melhor gosto ; e nas mesmas antigas • M llif- *»™ frito boas presp.í»r:tivas, e, adornado com pintur^. . t
doiraduras. Obser. ,-se mais huma Caza da Mizericor•(*) Das Instituii.Ões Políticas dp Darão de Bielfcld J'" e 'i49.
lit nue eu tiro este modr> de calcular de seia
r
.habitantes por cada 1:1 " f o qual também d i z ,
íjae he i. -< impossível , ' "itarem-se os homens com
''xactidío. Isto he o que geralmente se observa, e cora
4 ,ui ticuUridade neste Paiz ; de sorte que estando-se sempre a tirar alistamentos de População , já mais se tira h u m , que seja exacto por mais diligencias, que
os Encarregados dessas ordens facão • porque além dos
.inconvenientes , que int &ao próprios , os habitantes diminuem hu. terço, ou mrtade das listas, que se exigem delles : JS Pais de famílias occultão os filhos,
aggregados e escravos, que podem ; e assim estes ,
". outros obl,j^.culos sempre serão huma barreira para o
-'urdadeiro conhec ..ento da População, Segundo os ditos ajstamentos a sornma total anila por trinta e quatro
mil »./nas ; mas este numero está bem longe de ser
txscío. Eu calculo o numero dos brancos , pardos , e
j'1" .os forros em vinte mil , e o total dos habitantes
ejji :incoc'ita a sessenta m i l ; e, para se ter hum me* .<or conhecimento , faço a. seguinte reflexão. Dando-se

C
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dia , onde se curíío gratuitamente os
..uiiOg pc .-„
Huma Caza de Opera , e duas Escolas de Mostrei- Kegios. Grande parte das sua*, ruas se ÍIP>>;<O
içadas de
pedras, e iquellas , que de nove
.e feitt ., são
1
5
lembléa
iie a
todas tiradas a cord ' Est' '
..
.
..
do Regimei/lo, i^I
uthorid;ií!e« .\ Fregjezia de
e 'odas as outra <; m;
ejas , c TC tem dentro da VilS. Salvador f'l<'v,j .ia
Ia , conta c1 aço d : ,,. .s Fiques fora da mesma.
A Villa de S. João tia Barri, está sitiada igualS.Joíío Viu? ,
C J- ii,, ''e;1' mente na margem Austral do Ilio fflnf&% i, oito leyias abaixo da de R. Salvador, e meia legoa da *.!!:
do Rio. Tem de extensão pela mar*:-1 n tio referi-' 1 '. Rio
tanto, como a Villa de S. Sa.hv
com pouca differença; portVi he mais esr"'f'ir
\ sua latitude, e
1r
>ngitude he quasi a mesma da, Vula de râra. O seu
aou nto he sobre areia , e as siris cazas s:to commummenttí inferiores ás da Villa de S. Salvador. Cont~
^ ' «iv^tas e cintoenta e caico cazas, e
ctCi. »ail e quit.' «'ritos 1'al'Hantes r/--i pouca diíferença. Observa-se nesta Vjlltt hum jistaleiro, cnde se
fabricílo as embarcações, que .vcrvem para se ti:»11*
portarem os eííeitos do Paiz. Eíla está debaixo Já Jv<
risdicção do Jui^ de P \ da Villa de S. i"" ai
e he cominandada pé i l!lfT!cia' mais pr-j; 1 .....
*
Companhia, que por isso ou con.as ao Coronel,, .::sidente em S. Salvador. À Frt^uczia de S. Jo;u> i
além da Matriz huma Capella Filial fora tia Villa.
Os Missionários Capuchinhos Fr. Jaques, e Fr.
Paulo err; mil stl "-ntos e seter a e dotis fundarão a
primeira Aldeia nente Paiz coi.. a invocaçã(N de S. Antônio , e, ausentando-se estes, vierão F' áscanos d»
vinte mil habitantes livres aos Camuos, deve-se tira»
dez mil , ou nruiis para as mvilhere
° havendo , to»
mo se sabe , mais de dous mil homens capuze? V'é tomarem armas, isto he de dezeseis até quarenta >os,
ficuo só seis a sete i r i l para os de quarenta annos Vf
rã cima, e de dezeseis para baixo : por tanto bet.i
tollige, que o numero de vin.e mil livres, que
dou , nads" t.,m de exagerado
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Convento ," Rio de Janeiro , e mudarão a Aldeia
para o luga*1 , im que hoje existe a Freguezia ; e
.:~_do-se os Indi os transportado a outros lugares , as
terras d' Aldeia fòrão povoadas pelos habitantes do
Paiz j, e pm ir il sett ->ntos e cincoenta e no% e foi erecta
em Frc
z4a , por , K.dital de L». Fr. Antcinio do Desterro , Jbiàp • do Rio de jai.,
, e ^esir mbrada da
de S. Salvador. 2;;ta Freguezia >n unicamente a Ca- „
n
T-Í-T i
i
~r^' •
-r? • •
'
Nuva
pclla
Filial
do
DivihEspirite
;am
,
niad
Os índios Corr idos , que se dnnão aldeiado na .b', nd
Aldeia de S. Ant^.iio dos Guarulhos , e depois pelos
outr. -, lugar». '. , ^,or onde fôráo mudando a povoação ,
finalmente fundarão 'mma Aldeia á margem do Su'
do Rio Parahiba no lugar chamado Gamboa , que he
O mesmo que e: ieá , do que tendo noticia Luiz de
Vasconcellos e Souza , VLe-Ilei do Eilado , mandou
por Ordem de Sua Magestade dous Missionários Capuch. ahos , Fr. Ângelo Maria de Luca , e Fr. Victorio de Cambiasca para a dita Aldeia , d^^nte da Villa de S. Salvador dez legoas pelo .ic .^a.a,
quaes consegui. tr> . que se aldei em muitos Inct. ,&
A Fazenda Real < ^sistio com as primeiras despezas ,
e .lepiis o mesmo Vice-Rei em mil setecentos e oi~"fa " hum applicou para eHw os rendimentos dos
í
, .' Aldeia de S. Antoi
^. t.José Caetano da
Si « ^^.' A.ho , Bispo do F: de Janeiro , quando em
> 1 -o'! iocentos e doze passou por esta Aldeia na sua
vjlta da Visita do Norte , a erigio em Capellanía Curada , nomeando seu primeiro Cura , o Reverendo Fr.
» iv*ULÍo de Cambiasca. He Orágo de"ta Capellanía S.
Fidelis. Os Mission^^,''r"! acima r '«neados em mil se+onc-~*os no-v -tá e no^e edificárão huru Templo ei.
honra deste S, ito , que passa pelo melhor Edifício .
que actualm. <te exiale nos Campos.
fzía de
A Igreja, de G. Gonçalo era húmâ Capella Fi- í
'ul a S. Salvado/ ; porém em vinte de Setembro dt
'u.' setecentos e vinte dous foi erecta em Capellanía
Cvada e eni Freguezia a onze de Setembro de mil
".éte^entos sessenta e três , por Edital de D. Fr. An> ~vi ; do Desterro , Bispo do Rio de Janeiro. Tem esigreja quatro CapeÜas Filiaes.

C ii
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A Igreja de S. Sebastião era Fíli; a S.
calo; porém auginentando-se muito e1:,. i reguczia em
7.opilaç;lo ; e para commodidadec:i dos povos, o tò t,:.
Diocezatio TV José Caetano da
/-<--..•.:-!-Coutinho -a —•
crivinte etrc de J r :r- de mil
gio cm Fi"guezi"
oiíocentos e onze, T c M sóYi>enl;p duma d
Filial.
s
j,^ i '|)(. Je
..eieceni
•'
novoV'.
ü
quatro,
O i01
., * ~
,
,
.^,
-i^
T
,
l -TA
<ie JN. bc jii.,!1» do
Jjeftterwo na
iWVÇwM a ( ape/
Capitn" , uiz de Bürcelios MaIlha do FI"""" , rchado , o qual alcançou c1;,,,
do llio.' de Janeiro ,
que a erigisse em C-pellanía Curati;1 , tendfi .i sna obediência todos os povos até o Pio i ».,1^. O A -aide
líór Caetano de Barcellos Ivjii liaci.
neto do 'íito ,
mudando a Fazenda para Capi ary ahi fundou nova Capclla no anno de mil se eri
trinta e dous
com a mesrn;;. prerogativa , ^ que em mil setecentos
quarenta c nove foi erecta em Freguezia. Tendo-se
arruinado esta Matriz , o Brigadeiro José Caeíajto de
Barcellos i
inlio neto do dito ir.ardri) edificar oncm 'i», -^ on 'entos e cinco ao pé da sua Fazenda
> i ijuirisamá ; e
a que actiHr>""...«,ü existe. Tem
duas Capellas Filiaes. Esta Frern ?zia estendia-se até
o líio Macahé , e terminava pela parte do fui ü»
Campos dos Goitacaze • mas em mil oitocentr e
5?e , o Bispo D'QL,. '
erigindo ein Macalsc ", ;i
nova Capellanía Curad. , que pouco depc", n^ ./rt/ca
em Freguezia , separou da $.e ^)uissamá para f
vãmente criada err» Macahé todo o território , que j t
desde a Fazenda de Giribatyba soe o dito ^\\o. Igualmente separou da Freguezia d» S. Go .f u a, ^.,>
voação de Macabíi , e annexo" -\ de Quissamá , por
.erem os m oi ttd ores daquelle lugar m<"í; íOTimc:1' 1' '
para esta Freguezia.
.
O Bacharel Antônio Vaz j. ereirs,' Milionário
y. S. das - Appostolico com grande trabalho vonseguio reduzir os
«s, "S.x
Judios g acar ús 5 que habitavão osSe/^es dos J tios >í r.
cahé , S. Pedro, Macabú , e os ítideou no rei \
Rio Mrícahé , hum dia de viagem de sua : -ji , 'brmando com esmolas huma Igreja com o Orágo d'j N
Senhora das Neves , e S. llita. Por sua mori, f".,j.
erecta em Freguezia; e foi o seu primeiro Viganv ">
T

0

Revere \'t • isé das Neves. O pox --> zelo dos seus
successores fez com que todos os , ^dios dezertassem
desta Aldeia . ,/nde residião , para huma , que havia
dos rcesmos Ind" >s, bravos no Rio Maçai 'i; e a raça
destes Tíf^ios tem , nsapparec:io.
T'! «,í dsta Fregur"i'i se acha en :rava< a em o novo
Districío ^. . Villa dn, S. ,). •» JP Mu^.'::
como a maior parte d" de Qv jamá.

P È H T L SE G1/ N J A,
,

Que coir» p rebente a Historia 'os Campos
dos G' -tacazes » «nas t>vodü " ., e
A'oticía resun jk<, dos índios do mesmo Paiz.

>

_/\ Ntes que principie á Historia dos, Campos dos
Goitpcazes, he justo, que dê huma breve noticia dos
índios, que habitavão este Paiz no ^mpo do seu
descobrimento, e povoação; e daquelle,,
ijui
sentement
s «tem.
Enti as u^r'^ ntes WaçÕes de índios, que viviáo no f 'dir, a jnais célebre de rolas he aqi uila
UetacuiL, , os quaes tinhão suas Aldeias pelos cai pôs;
A
, ir Isso he que se chama e^p Paiz , Carr>- ,s dos
\'f- u . ' e s , conhecidos hoje >or Goi.acazes.
Este vjüitacaz, do qual já hoje nen.iuiü existe,
era mui feroz, e anf^opófago. Usaváo enterrar os
seus mortos assentados ; porem os principaes metiao'- : flr-t fie Camo* is, (*) e assim os enterravzío,
ume tinhãc modernamente ;odas as outras
'inctas i s ' T 'leias mais visinhas ás costas
-i-,... ^uuni, cem os primeiros povoadores, estabelecerão os nossos as. suas primeiras povoaç5cs , c os índios
se retirarão " i Sertões , e lá formarão novas Aldeias :
ás VÍVPr", paciiicamente com os habitantes, e viii . '.»voaçò'es pedir de comer, e cousas, que
são vazos cilindrioos do tamanho He
iriii
,raudes de assucar , e nel 1
ictião sentados
os i! pôs mortos para os enterrarem, «ini varias partes
•e tem achado deste* Camocis cheios de ossos.

:
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Coroados.

llies podião s, <4vir ; porém usando elle; »f _• algumas
violências , o^ aossos , aborrecidos de^ias , e das s-uas
importunaçÕes , lhes pagavao na mesm? moeda , o que
foi causa dr virem os Gentios de tpinpos om t n mpos,
e matarem a muif >s dês nossos : impedindo a povoacão' por aí lellas partes visinhag para o,x<e ° tinhão
redrada. "* to "fo do Gentio du'ou r^:.Ms annos,
até que , sendo maicT a nossa í 'Tça , não nos causüii
mais malOs IV.Ji', •> ,..u.tas ,iisegivão cate^uisur alguns
Uetacazes , e OP aldei,' 'ao no 1%-r chai» iã<- Alagoa
de S. Pedro , junto á Fazenda qu. o» dito,. 'aclret
possuirão nos Campos , p,;ssado;, --in 'os os transierirão
para Cabo-Frio , e formarão a Aid ia chamada de S.
Pedro , que ainda existe.
Das Nações dos índios , que liabitavão o Paiz no
tempo do seu descobrimento SQ existem os Coroados o
Purís.
,Ja (jr.oactos , são assim chamados , por cortarem
o ibello á roda d;: c,abeça á maneira du^ '' ígos F>-"nciscanoí, , e deixarem crescer o ò ^ ^. Li
são humti mistura de Uetacazes , e outrao NaçÕec. Presente-meiii : habituo os Sertões do Rio ParaliiLa df:- jpí.ríe do
Sul , -1 á medida . oue himos estcridciulo ÍÍK ao" .etc.
povoaçõi ., elles.se viio -etirando ; pois que pr', a . u . .
mente .«tuivivão na Aldeia de S. Antônio, que Iioje
he 1'Veguezia , donde se passarão para a de S. Fide,
lis, que também he Capelkima (>,;;;"da, ç a estão.
desamparando, e se tem muda Io
*a í» Vld ia ''<•
Pedra , ou S. José de Lionissi , a qual j.
Districto de Canta-Gallo, A1"" lestas Air" '
^a há outras do mesmo Cpruado ; pprév' MJ.U.O, „
todos se coinmunicãp huns com os outros.
Estas Aldeias commummcr ,<j con^«-»o de htima
Caza grande, ande mórão todos. Nelíi. , tem
num 1,-riucipal. , que primitivamente cLama' ao
e depois que tratão comnosco , o chamâo Caj^ao,
Este Capitão não tem mais preeminencia , do que seo que ajuntou a,Quelles , que o acompann^, 'ar , e
lhe ajudarão a i ^er a Caza ? sem ter poder sob*"1 "l-,
lês ; mas sim 'Jgum respeito; de sorte que des

'

zo qualquer rtos companheiros , aparta-st, , e vai mais
afastado , com oi* que se lhe agaregao , formar outra
Aldeia , da qüíU he Capitão. Eis-aqui a razão de tantas Aldeias pequt.- 'S.
Par^ cima cios cíixoeiros do II/;- Mu* iaé ha outra qualMnde de Gentio '>ravo , a q-,:." chá íío Purís ,
os quaes nau tem .Aldeia certa ; mas aiuiao sempre
f1
ispei-sos pcJos mat*5:,^ e fino inimij?.!? declarados dos
'.-oroadoi-'
U. ígando sei.^"0 que se e ^ c i -irão, dos
quac ti j< 'ijorto m u i t o s , . -o-indo \,mprc delles os
Coroicus, ,'^ir ser iii menos vaierosos. Estes Purís são
\vs. que algumas vezrs costumão sahir no caminho,
dos Campos para a Capitania de Espirito Santo , onde tem feito var is mortes , e crueldades , ao mesmo tempo , que no Muriae vivem com os habitantes
pacificamente , á excepção de algumas pequenas desordens i que tem feito. Esta Nação tampem he antropófagíí
Do ^ "ato destes índios pouco se sabe. Adorão I<5lí Iíeí a
a hum Luoe G"»nde, que dizem, assiste no Cco . ou e f '^
para filiar melhor , reconhct^em a causa primária' p<v
reci na' lhe tributão cnHo , nem tem ídolos, que

'
Os yelhos entre eiles tem obrigação d^ explicar
alguns 1 ícti? nes por onde se governão , os quaes são
fundai?' % « cm direito Natural, usando da pena de Talião. T 'stes índios geral.nente são os mais brutos, cles«..xo1':.í<]fíá j, e preguiçosos ., que pôde haver ; exceptuando óir tudo arac1!!1^ que desde pequeno? são
entre nós. Tanto poder tem a educação!
f)(l,,-f,A
'.>
LU mente só veh" ao povoado os i.iansos, que
f f baptizados , ou íil})GS destes , e ainda alguns bravos , que se aggn-g"i a elles, e sahem pelo interesse de kvareii facas, machados, camizas, louras,
v saias c': :".jidií••> , a troco de cera, linhas de pescar ,; cobr ..íes , pássaros, e animaes.
Ei: deixo de relatar muitos dos seus costumes
en1 part? '"^ar , por ser este hur~ '>jecto, de que já
'^ tem dito muito; ••>ois que toi^as as Nações de
SeLagens, com pouca differença, tem os mesmos

IfíiOS.

D
*•'

*.
ha

\

* 26

Historir: Sucinta dos Campos dos Goitacizes.
Pedra dí Góes
Pedrr de "/.es da Si^Jira, teimo "Hldo de
dá principio a El-Rei x», iruiio Terceiro, a I)r «ataria Já Bfctahíbá
pnvoação da
sua Donatá- do Sul, Cabo de S. Thomé, >*',j* a extensão de trinria 15J3.
ta legoas tiv 6 ata, entre a ^...aataria de Vasco Fernan

dês Coutin 10 , ;• j lhe '\;a-va:ao vorte ye > de ."iurtinr
Aífonso de Souza , qiw lhe íicav... 3.0 S™; , veio dar
principio á povoação ila sua <Tn .uií quinhentos \jeincoenta e três, e nella assistio «i u» annos até que
a desamparou por causa da porfiada guerra , qu«í lhe
"Retira-se pa- moverão os índios > e transportou-se j^ara a Donatária
ra a Capita- do dito Vasco Fernandes Coutinho , em navios, que
nia do TZspiri
lhe mandou t,ate- Donatário.
to Santa.
A Eonataría da Parahiba do SiJ , e Cabo de S«
Thomé, conhecida hoje pelo nome cie C nos dos
Goita^zes, ficou neste esta'1 •> muito« inno;,, habitaM (somente de varias Nações de .uiost ferozep, e de
algun^ facinorosos tiue a^' «inhíío procuiar li. <& asilo
para suui crimes , ^uonao- ao Sul t •? ao K n-te de1
Ia, já havião habitações regulares ., e civiiísad.T.
Gil de Góes da Silveira, por falltH-i" ato de
Seu Filha Gil
de Góes inten - seu Pai Pedro de Góes, obtendj a comttrmacáo datá iambempo- quella Donatária, para preen^ier as condições com
wala, mas sem
que lhes foi concedida , deu principio á *aa. po*,c^»
efeito.
cão pela parte do Norte , no ' \gar , que então charoavão Enseada dos Ptirgos, e :íoje S. Cathr «•• ^asTvlòs ; porem também nfio te v t üifeito o ' ; n
nado, pela falta dos cabedaes necessários paru a sata-f
i>ísteacia daquelle novo estabelec"nento.
Finalmente nos últimos au^s d . «ril de Góes
Ia Silveira , os Capitães Gonçalo Cií. ;:',: de S; .,
Manoel Correia , Duarte Correia , e Migur. \íre& Maldonado, Antônio Piiito, João de Castilhos e Miguel Riscado, que -i decurso de trinta ar^ s hsc. ao
.servido a Sua Ma; ^stade com as vidas , e i zendfc
ias guerras, que .ilamitaváo ar; Capitanias de S. V7i«íierte, Rio de a úneiro , e C^bo Frio , nas '«««"•s-»

^os bárbaros. , pertinácia dos Francezes, e piratas
Hollan<íezes, impetrarão Je Martim de Sá Capitão
Mc>r, o Gevernador do Rio tte Janeiro, como Capitão, e Procurador dwquelle P aatario a terra que se
achava inculta, e* "despovoada desde o l 10 Macahé ,
até ao IMo Tguassú , alem do Cabo de S Tíiomè para o Nu.te, (*} corre^ido pela cosi" e? ••» htim , e
outro Rio , e para o r;ertão até o crme da serra , e
lhes foi concedida > -i desenove d,; Acosto, de mil
seiscentos e vinte e ~ete, ^m condi cão, que levantando alguns Engen1' js , pag. ião ao Ponütario a j.enção, e fórc , • >e lhes parecesse , e os Dízimos aa
Mestrado da Or;^em de Christo,
Havião vinje ehumaniios, que a terra acimalS48.
mencionada tini i sido concedida áquelles Capitães,
e ainda não tinhão dado principio á povcação , quando
voltando ao Rio de Janeiro o General Salvador Correia de Sá e Eonavides , filho de Martim de Sá aci*na dito, vieíoi-ioso dos Hollandezes na Restauração dos
Presídios de A gola , trouxe no seu comboi immensa
eseravatura. F», -< . ^ j também alguns daquélles Capitães já tinhão fállecido, e passado seus direitos aos
seus . -^rdeiros; e outros tinhão vendido os mesmos
cti^itois a alguns sugeitos. O referido General sendo
hum ^~ r' ^radores, cOfivencioKi-se com Miguei
Aires Maldonado, e Antônio Pinto ; estes igualmen- C
te adiüíttem Fr. Francisco Carneiro , Província] dos ^'
Jeztiitas Fr. Simão de Vasconcelos, Heitor da dita
Companhia, Fr. Aniiuio Soares Prior do Carmo , Fr.
' As memo'it." que servem de base á presen._ .
,-ia fôrão exíraiiidas de algumas jscrituras antitigas , dos livros da Câmara da Villa de S. Salvador,
dos copiadores dos 'Tommandantes do Districto e ainck
de alguns v >e'>s 'lüfticnlares. Também advirto ao»
meas L'!_. j», íjue vi nos Campos vários manuscritos ,
«<ue trat' de factos acontecidos no Paiz , dos quaes deVÍJDB br j desconfiar , porque nelles ha muitos erros de
CiífWito) IJTÍÍI , os faetos estão viciados , e até as pessoas , ,
q e ne'.cs figurão, estão com os nomes trocados. Isto
• j«!so afirmar; porque examinei v Originaes, e hquei
coí>reiicido, do que ax;ima refiro. '
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Maerro das Chagas , D. Abbade dos Benr dictinos ,
o Governador Duarte Correia Vasqueanes , e o Capitão Pedro de Souza i , 'n-a . e fazem huma composição , na qual concordam t , que se repartiria a terra obtida c, dos1^ ,juinbues . a sã1 ^ oito para o Capiião Miguí ' Aires Maluonado , e seus wup.-nlitirosv
ou quem s:? i «Ir-eito; tivesse, três ^ara o '.. ,'neral ,
e hum para o Laj.jtSo Pedro de SofBJn Pt-reir , e
disto Javrárão escritura a novi V Março de mil seiscenfc.s quarenta e oito , r' qua)v deelarárío , que o.
Capitão Antônio Pinto _ra meta. 'v- do seu quinhãoaos Padres de S. Bento , e o dito ».
1 1 a metar1'lê três quinhões aos Jezuitas corii a < -pacificação , que
esta doação se não entenderá na me . ade das terras ,
que lhes tocão da. Barra do Iguassú >ara o lado do;
Parahiba: por quanto nesta parte declararão os Tezuitas , que o. referido General ei a meieire cora elles, Este corpo com o poder , que* se fazia indispensável eiitrSo por ai,uella terra incíultcí v- '.wonvrsííi' Campos nar
tivos , e procedem na sua rfcjsuSí^ão
«iividindf» cada
hum ot, seus quinhões era oi,
, e estes se
í.,wripuiJ>>w de oitopenl.as ato m4 braças: estabelecem
»pÕeas suas criações de gado VaccuiB e Cavaiiar ,
se aos Bárbaros ; olmgão-nos ÍÍH retiro C» Surtais de?»
..ate
...rrão os facinorosos , e povôão aqr " • "";
Primeiro com sugeiçâo ás Justiças de Cabo Frio.
t-i av O General Salvador Correia de Sá, e Bt-i
w «os
{jgç, fun<ja llum Teiü]ilo. era mil bckicentos cinc-fenta e,
dous com o Orágo de S. Salvador
eincurabe a sua
Administração a«s Keligiosos Bej xlictinos , que o acompanhárao aos Caropos , os w , '« fôrão ti". ' ..ieiros Vigários , f Juizes Ecclesiasi^cos.
Em o mesmo mino cvião os Povos entre si huCri&o os POVOS
huma. l
rir-i'U a KberC1e Republica p;.ra ser
•
t.>-i,>.agein , e os acon*ecimení'*s
órrfáíhosoá :•)&• morador
: por causa da distancia, em que ^les t,...,.•.... Cabo
Frio , lugar onde residião os Governadores.
Os Administradores das Fazendas dos gadí'- , dá?
quaes os senhores mõráo no Tiio de Janein. , íazfc-ir
í',,3 T.I..VO.S varias c, n-esões , e para obviar is*x coú<,
ímítão-s6 'os da Repu-üca. c resolvem o Capitão JO|.Q ,
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Gonçalves Romeiro , o Capitão João Pacheco , o
Alferes ])or«ingos Lopes Barr^o , o Alferes Pedro
Serpe» de Mrndonça , Mavn- t, urreis da Fonseca ,
Gaspar Rodrigues de Ma^a) aes , e mais* Povo levantarem em nome de <*, Alte/,- , o i^onhov 1). Pedro
Segundo a Povoaçiío om Villa fim a i «ma íleno- FunânçSo da
minaçuo Jo Orágo üe S. Salvador;
..xecutâo, , '1" 'lt: Ss°
bütrador.
e procedem na primeira Eleição de Oíiiciaes
servirem em Câmara , ^mião Pelourinho, e dão parte
ao Doutor Ouvidor , o Con *edr" Ia Commarca do Rio
de Janeiro Andrá ti Costa M ,-eira , em dous de Sepíenibro de mil seibcentos setenta e três.
Já a este te/.ipo erão passados quarenta annos , Pei
que Gil de Góes dr Silveira havia ausente do Reino com-' ;;<
pletatiO os seus i',ias} o po~ não poder povoar a sua^"~ f c Dona' á Cama.
Donat iria a deixou restituida á Corna.
Os Governadores, e Capitães : íeneraes do Estado
do Brazil, o Conde de Atouguia Francisco Furtado de
Mendonça , e 'Micm -> Furtado de Mendonça, quizerão levantar ali n :T» "i i > ' • ' ; mas desistirão deste intento por falta dos aj
jessarios para a sua edificação.
O Visconde de Asseca Martim Correia _ie ' Sá fí" ^«•••''dn
e Bena."ides em seu nome, e como Procurador ãfíuataríatifVStseu irm, o Joíío Correia de Sá, General do Estreito ronde, àe isseuo Es\act.., f1" .,iía representa a S. Alteza , que se c '- - •Lt>74obrigava nas terras , que ficão cnt v c a Capitania do
Espirito Santo , e Cabo Frio , a fundar duas Villas,
huma no ''orto do Mar para segurança das Embarcõcs, que a dle fosse a , e outra no Sertão, : .o lugar maJi conveniente ie reprimir os iiiaiiltos dos Barr
baim „'
tar os darm.^r., que se seguião das revolu1
,.,. ...at- Povos pela falta de temor ás «rústicas. Foi
«atendida a representação , e concedida a Donatária cm
quinze de Sep^rnbro u>; mil seiscentos setenta e quatro
d,i mesma fi>r> .,, e com as mesmas condições, com
.jiie ' TÍa MUO dacu ao Donatário Gil de G<íes , e tendo-se pás ,lo h u m , ou dous mezes, estando o Vis'' faz; tido- os preparativos para mandar povoar a
sua üuva jíiataría , falleceo.
0 < eneral Salvador Correia c? ! Sá e Benavides, }'»«,,«
1
por Tutor de seu neto , o Viscor.de
J

scujilha.
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Correia de Sá eBenavides, requer a S. Alteza, quê
como havia fallecidc «eu fillio , quando estava prepa*
rando-se para mandar ^ovoar a sua Donatária, lhe
mandasse ,T»ôr Postula na Carta de Doação, para que
continuasse n-tll •„' na menna fórm.*», c obrigações, COM
que o dito Viscon \,, seu filho tinha ob';iár a Donatária , o -i- " S. AÍ <~Z'd houve por wum de conceder,
e lhe mandoi' passar Postila na Carta de Doação aos
vinte e tv'>s de Novembro do i.nno de mil seiscentos*
setenta e quatro. Foi np=i' anno também , que os PaPrímeiro i i-dres Beredictinos deixu ÍS de Paxtchiar a Villa, e
gari» da Frc- Fregii-zia de &. Salvaciur, e fo> o seu primeiro Viguezia 'e São g^rio 0 Reverendo Manoel cie Bastos.
Tendo-se completado quasi doun annos depois da
Concessão da Donatária, o Senho*' l>. .'fedro Segunr rfu^0 dirig6 Ordem ao Doutor Ouvidor do llio de Japfísse aos Do- Beiro para elle , ou o Ministro , quê por elle fosse
nomeado, passar aos Campos dos Goitacazes , e dar
notarial.
1676.
posse ao Visconde de Asseca , e -1 Ger^al João Correia de Sá , seu tio na pes=< j, dp • as Procuradores
para em virtude delia, os A; .. r" inataiios fcraetar
da lui:rlí>çíio das Villcs , que ,ia Ibrmp da Doação,
que tinhão obtido, estavão obrigados a mand0.. et""
car. Era então Ouvidor o Doutor Pedro de (Jnhão"
Castel Branco, L como estava ausení, -^^^
aquelle
cargo o Juiz mais velho, o Capitão Francisco Barretto c!e Faria , o qual mando" passar Carta -x! e Diligencia de Comminão em vinte de Dezemr o de nvl
seiscentos setenta e s-is para o Juiz dob Campos A».»tonio de Freitas Palma dar a p jsse aos Suppíi'-antes,
ou aos seus Procurado]<:s; e,."R sua falta ™c z Ordinário da Cidade de Cabo ihno Geraldo Figneii» ^
Guarda , o qual he, que foi fazer a diligencia , e
passou-se aos Campos, juntamer,e com f> Capitão Mor
Francisco Gomes Ribeiro, que escava "«unido de huma Procuração bastante do Genera1 Salvador Con-eia
de Sá e Benavides conto T'»íor , e Proeun. lor, que
era de seu neto, o Visconde de Asseca; e Prou •..
dor ^p seu íilho , o General João Correia, e te) Jo
ambos chegado á Villa de S. Salvador, o <j -úz Ordinário acima nonvíafb em o dia vinte e nove dt

de mil seiscentos setenta e sr':< Jeu á posse ao dita
Procurador das Donatárias r fôrma do custurne , e
passou a nome- r Officiaes p.-ira servirem em Câmara;
3 depois de ter feito o it"• pr,i v.eccí sario para a
boa Administração d? Justiça, f r *o ísnbos á Povrpcão de *. Jt,1o da Bnvra , e e,' o dia dcsoito de Fundação da
de Junho de incam^ ar no foz o Jui O diiaiio de f'"a de ia»
commum acordo com o rocurador Eleição dos OfH- JoSo ' 1677>
,aes da Câmara, que Gavião de servir iiaquella Vilno vãmente creada , e IKIOÍS de apurada a Pauta
lhes deu posse, "•- ,nd; u lev, itar Pelourinho, assignvu-se-lhes Tcrr
o com isto a deu por erita^ilada.
O Gcsieral Síivauor Correia manda aos Campos c^eg" «»«
seu sobrinho
MU Correia Vasqueancs com a Pa - Ca'"1"'!." Ca'~
•
t-< • .
Ttr f-r
-i
i
/^i •
/ P1ÍBO Mar. e
íeute ( Capiw M->r•, e Governador das Capitanias Carenudor
K
do ;ÍL , e C;;bc de 3. Thomé ; e Pi v/curador dos Nartim Corr> <.., ârios, o Visconde soa sobrinho, e o General ma ' Ie75Jnao Correia s r primo, o qual logo que chegou,
convocou os 0'Tí ,u, \ Câmara da Villa «ie S. João
aos doze de Ma i( .. cie i seiscentos setenta e "ito ,
f lhes apresentou huir Jrdem do General Salvador
V-M, ' , na nial determinava, r"» o marco, que serveria Je divisão da Capitania iJ . isconde, da do
Gerpral João CoiTcia de Sá , seria poste duas legoas
da Villa de S. João, e Barra do Ri Parahiba para
» T arte do Norte, p sd até at/aale lugar se estenu iria f i * "mo da referida Villa, r>or se acabar alli a
Donatariu do Visconde, e pura a parte do Sul, se
dão quatro legoas para o ^tii .o d, mencionada Villa;
c igu;/' Tente se darK '^ais meia iegoa de terra para
Roci<! ua mefma Vill.?..
Os Habitantes da Villa de S. Salvaujr pouco saíisfeitoo do lugar , em que ella tinha sido fundada por j*'//^" "srfee "So
>or causa da ^ist"' .„;. em que estava o Rio Parahi- <, 'vadnr pam
u, parfs í>ç'. suas serventias, requerem ao Capitão »«>'•<> Sí-ío.
' ' overnaJor acima nomeado em o anno do 678>•'• «eisc'atos setenta e oito a mudança ;'arr. a margeií: do dito Rio. O Governador convoca os Ofíiciaes
da Cam; ^a , e corri unanime consentimento pá««5o o
stabel jimeiito da Villa p;-,ra o lugar, em que ÍHÍJ,
"07" a diflereiiça de hum avartr de legoa de
ffe
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*
hiim à outro Sitio. Nelle nãy lia via a extensão precisa para o Rocio ™ox se tt~em os Beriedictinos introduzido em algumas br.aça: de terr^ Ilio acima ; então o ditn flov^/níid^- ^ ivenciona-se com IV Bernardino de Mo' '-*» '«-te , Procurador das Fazendas do
se.1. Mosteiro, dan'.o-lhe outra terra por ',qxuila, e feita a romposio' o , afineSo TOTCCJ; .osuuHo assim concordes , fazem convocar fe" 'astiáo Rebello , este se
obriga a fabricar a C a d r a , Caza da Câmara com sã1
Ia separada para ;Tis Audiência. , e enchovias respe ctivas , e igualmente o .nesmo en, a. ViUa de S. João
novaivu-rite erecta com u acróciiiv •" Luma igreja pa••,•,.
id Matriz, tudo por cincoeyita mil réis.j'» tidas pipas
de agoa-ardente , hum alqueire dei <r nha em cada
mez , e meia arroba d«s carne todao as semanal Elle se obri;p. mais a concertar a Igreja Matn// Í'T S.
Salvador , reduzindo-a que ficasse como nov.s ..jtío
Salário de quatorze mil réis ; mas qu« estas obras
seriáo fei^s , assistindo o Gov " ai, >r , como Procurador do Donatário com tre< oscr^ , ._,s , a conducc-^o
'•: necessária para as madeiras ».x-e fam ferragem. F.11»
a tudo se obriga , e ao sustenta, dos escravos ' K j,
principio cm o primeiro de Maio de mil seiscentui
setenta e oito.
fiMtaf , que ot
Os Donatários , ou seus Procura J ores nonca*'íK> ,
Pnnatarimno-g passavã0 Patentes Lpara todos os Posto- , i»-ito
•meítijiio.
•, r .-:
,~1. .
,
.
>, i
Militares, como Civis, ate os de Capití.^Ei vidres,
e Ouvidores ; e igualmente passavão Paten^ j "de Alçai dês Mores par» ambas as Yillas.
VTjw aos ComD. José Je Barros Alai^âo veio de Viria aos
í°s Jj™,^1]^ Campos em o anno de mil soisccntos oitenta e noneiro. 1689. vc' 5 e f°i o primeiro Bispo do Rio de Janeiro,
que i; elles veio. Os Oíficiaes da Câmara , e mais
i Povo fizerão buma Representa^ <Vo "ont1*", o '"'í-rcario
Collado da ViUa de S. Salvador Francisco (romesí
Sardinha, e1 sendo iustificada , foi suspenso LpeJ" nrni a^an uona~ •
i
T»
i
/-\ i
i
-n
n •
,„,.;„„(, jnl(S(, cionado Bispo das Ordens, e do Beneficio.
do v: jruii •, o
O Visconde de Asseca Diogo Correia de Sã
""•"'
"""dtt e Bcjiavides
por ,-,fallecimcnto
de seu •*Irmão s o Visaos Lampos
j ' L. \
\
.
i
ít
seus dona :,,,- vflnoe halvador (^M-reia, lie confirmado na
lhas, iras? ria com alguiras 'imitações , e derogações dos

gios, que havião gozado os seus antepassados aos viu
to e três de .Março de n "i setc.^jttos c vinte e seit< •
e no seguinte anno manda «"S Campos seus dous fillios , Martim Correia de Sá e L. " >viui..<5 , e, Luiü
José Correia de Sá e Ben:>vidi;s , muüdos com iiuHia Procuração basfíTHte "om livre, e geral Adminis-'
traça o , pá": . ^ue possa," exercer na ',ua Donatária toda • a sua juriscticçífc. O dito Marta- Correia de Sá
j.uva homenagem, lias mãos, dn Governad< r do Rif de
Taneiro Luiz Vaca Monteiro t'-1 Capitania dos Ompos.
''. este tempo • Villa de S. Salvador já, estava
_zial.s Populosa, e o v immercio ílorecia ; mas Oo +'
vos cisifivao iii^uei.tos, e'.os seus ânimos não podião
soce^ar em outu. " jeiç;Io , qua não fosse a do Sua
"laget-f/'?, o q"f ^ - 'tendem com repetidos requeriment' .Eutuo c viovernador do Rio de Jant-ljr T >ai>t
n.v acontecm ""^^s funestos manda para o Paiz
Companhia de infantaria , commandada pelo Capitão Francisco 'Pereii... í.eal.
)
•O Visconde Oonatari: tinha orden-.^o , que to-:r'bina ™tt.
ao o E^Q-^ho de, ,A "vet.;- pagasse por anno quatro l^eiiíios,.
. ,iil réiü. O Povo ! i.ao facuíi muito satisfeito com . P . . . , ,
íi'-->^"ti ,, e inda 'fiais discontente ficou cm se dizer ,
qn i,. . *>em se poria sobre o& algodões , e outros efíbi cos; e estft desgosto do Povo .era bastantementc fomeali do , por algumas ^milias ricas, e das principaes ;
e tan' 1 '»
crescendo, qae chegou ao excesso, que
principio do cnrj de mil c. ^-eceutos e trinta Quci.i me rf«
vt
->s Povos ciíi Véu ios requerimentos a Sua Ma- Pom- 173°K^M,> .: o seu queixume da sugeição ao Donatário.
Em o mesmo anno o Doutor Ouyidor do Rio1/L .,
de Janeiro recebe Ivma Ordem de Sua Magestade, <hrfa
pf-ra hir pessoalmente fazer a medição dos-Limites •„
da D"-'ai^ do Visconde de Asseca, Diogo Correia;
c dii'- »uv'Jor passando-se aos Campos , e de cominu'
rdo com o filho segundo do Visconde, que
11
••ria. de Procurador pela ausência de Martim
?t ; eL, seu filho Primogênito nomearão as \ ^sui,á
iiecfissanas para a medição , c depois de assim o teíeito, foi o referido Ouvidor ao lugar da Eu-
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. "•'ícla cios Pàrgos
oue era a divisão pela parte do
••"p em o dia v.. :, .? f./.- •• .. de Novembro , aonde
mesmo cstavin 1 ^"nvni-.
, c ao pé dellas se vião es v ' jtigiUrf «.(;>• ,-uvio, atii g'os ,. que era; onde GU Ac
o o e s quiz edLicar Imma Villa , se íincoti o primeiro
marco , e contiwtido a nie jcá ••• ***w* ;> Certio , que
devia ser de dez ''Mjoas ,. se-y.^.do a cou,.,,., ação , que
: Vír;-: onde tiniu» obtido , só a levarão até a distautrês legoas , c ""'incutas e vinte braças,
ci:
1
> dos signaes ,, que ruiqvi"1
or»dr ' rrarão com O r
lê li r encontrarão d j índios Ir os. Firialment •• ,,
..^uuite anno de mil setecen.tr1' .rinta e Iram ei f,
mez de Março fòrao fazer i. medi ".;T ri ^cla parte d.o
Sul,, medindo primeiramente tr
^OCKS d' a! . ••: ,. dr>
ponta do f*"bo Frio para o No.;. , porque
ít e;
íft- ..^ijassern ,. dahi devia principia' .: Dona,
«e
Ia parte do Sul por ser assim , -" a teve l\.t..»\y de
Góes ; i. * medição veio com tr"ze legoas , duzentas
e vint.: „,. 'cas, até o Cair'' da Fazenda de Santa
Anua de MínAé , contigu á Villr1 ,,. que ha pouco se
ííifkmi naquelle lugar; t ;.v ic- .1 o n ..„(,. > uivisoPlo bem defronce da Igreja da uua Fazenda ,- Lestt
Oeste com as Ilhas ^hamadas ti., oauta AI;.ÍV
;
senão descont>ão as diuer.^as e vinte braças, L ..... <:i '"-cem das trezes legoas , porque incluindo-as , servia
igualmente de divisííc o llio Maeahé por sei mais
cómmodo , e permanente.
,
,,€ntos trinta ,,
/->.
ann() de
tos. Or-- , , , - , , , . , j
,
, ..
Jaz tios.
'"^s na /iiia dem de »ua ivV^estaue io,; sepoííKlo o Juiiiv
tia s. Saimdor. f aos da Villa de S. Salvadui , e dalii a d<
l
contribuio •, mesma Villa co. < sessenta mil rei;=
,, ;,
se levantar o Tribunal da Relação do luo de J
Os' .,,,' .A,
O Sargento Mor Pedro Y^lhu Barreto apreseuCamira uí ta-se em mil setecentos e quarenta , niuiili.o
,:i PajjWreiBíKti ,ente àe Capitão Mor, passada pelo Do'at>
:i t»
aar Kdovemu
... .
t
f^
i
-i,•
/-.
tr-i
ii", M de S. WwciatíS da Câmara duvidao tirar o.Goveri
vilão Ia ao Capitão Manoel de Carvalho Lucena ,
'j>rT:"y *'' ' ""*'<l0 ao dito Capitão Mor, com o futidamei to d' :
'Barriu.
i-3* culpado em huma Devaça ; e dão parte ao Goa?4o
TOrnador
Interino do Rio âf Janeiro 5 Mathias Co*-'

lho de Souza. Este ir anda publicar Imm bando na»
Villas de S. Salvador
e S. Joí?o da Barra , j"~.f
que todos o? Corpos RJlitatcs, e de Justiça r1- '
cão ao dito Capitão Mo. ° Juiz Ordinário Pedro
da Fonccca Carneiro faz publicar ..] ^tal, em ^n rccommenda a mesma obediência. João .alvares íáiinoos
Ouvidor do ..'' ' Janeiro faz expedir huma Caria
de IJeligeiiciii para sei- ratificada a posse ao Caretas
Mor, visto estar o Donatfrio admíttiç,3 á sua antiga
regalia. Gomes Freirr c'1 Andrade , Capit r > General do Rio de Janeiro responde de Minas, onde se
ateava., aos Off., ";s da Ca'lara , e lhes adverte,
i as "Tdeiis devei.,. ';er executadas , e obedeciam,
^^is dar
'"•'" das occurrencias. A nada dão atençã'^ >s Oniciai
"amara, são prezos , e remettj<!>s •> A .o K._ v*e Janeiro, e fica o '^apitão Mor
x'
overno.
.
±Cm o anno seguinte declara El-llei D. Joáo,
.Quinto , por huma Ordem, estar cm ajust<- de permuita-çío das Capitanias " ..tas Villas com <> ^\-rfatario;
• e que, iem quanto SCBÍ cíFeituasse a üica permutação
•cscavao ,fj.e? lia conservarão das mesmas Capitania
..e se csvia dar cumprimento aos seus Provimento.».
Og .Ouvidores , e Corregedores do Rio de Ja.iéiro , desde a confirreação da Donrtaría ao Viscouj|J?; Diogo Correia , r>ela qual os Ouvidores dos Dona•.-Jarl is ; '"cavão sugei^os a elles , vinhão em (Jorreiçúo
,ar"
•>!•., -e devassávão dos Ouvidores , dos Donae »e.w7 OíRciaes at/- ', *.-10 de mil setecentos Os Campos f .
;|a e hum, om que por O^,-.i de Sua Ma-^ itac<aes:
ade se annexou esta Capitania á Comarca da Ca-»» rca da cv
«uiiía do Espirito S-.ato; « depois da Ui.I.*.: " mi-?'" «"''' rloEs~
«feiro Ouvidor daqueila Comarca , que veio aos c*»ji ^
pof , foi Páscoa! ^,n-eira de Veras.
O Alcaide Mo. da Vilía de S. *...<,!, , Caetano
- : 'e -Jti .oéilos Machado, mandou buscar á sua custa a
C« ,_iJÍa do F-~.iJrito Santo o dito Ouvidor no air^o
<í >T 11 .setecei: bs quarenta e três para lhe tirar certií.v inquirições ; e no principio do seguinte anno foi
o dito Jt linistro com o mesmo Alcaide Mor s. Uí™' .
h''- .içjffHjtíff -P Hjarço da repartif;áo da nova Cproar-
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ea-, passando tanto na ida
s 'Ia do Capivarí,

mio na vinda pela Fã5

"vjga ar-< C':nrrm i-•••>.• .ai sett.," ^' ,>s quarenta eseis i ••* ; «^
,to d-O Donatário Diosf
í 1v
~ ' *" ..s dfi s
t jL»2i'iavides , Visconde de Asseca.
ÜiT! continente os Officiaüs da Cfunèiva tom\o jioss'; ucs:
1
ta Capitania em Nome do h ti;
dão
b " "~f <?, e
ni>
ao
Doutor
"W;
d;> sou Wíic-alimento
TYoní-.oi- tJt« idor M;eEf:"5 ilus demora a r f
theiij 'íuns:s ,j..isi de Ma; s
....i fixar Editaes , e dão
elles
impaciente.?
S«luç
Gome1? Freire de And TV
parte ÍK> Capitão Gsnírral
ú Relação da :,.,.;
-ida não sastifcit' , rô;ronv
poi- duas vias, inc :pando .',.> iJútvidoT
erein obraobtivcrão Provisão , e nel'a- se lar
do como fiíis VassalJos.
f} V i - . ;ide de Asscea ' iMuirtriii =oi*et8
'"''á á
i« i.-í o na ,
i obtém por fa!lccimrftt<t
• seu Pai '
,iDonaírrma,ção da Donatária no armo de uai setecentos quao, e mandi tomar ^ 'sse i.a sna Dcmatarenta t;
s;.:,.
Procurador
c ...enente Coquei Martiin
ría p;Correia de S.'>. : com esta ri '-'cia se levantou irr»n{te
•••fé do Povo de ambos Y-í sexos para"i n;.. .i,ír ,i :.
st-, Aiiveiramenic acuíirão á Caz? da Cama. j. , dindo vista da Carta <fc Conftrmacíio com s tida posse, p a i a mostrar , qu," o Ponatario não íi,
Via enchido as condições , c; i qu:1 Sua Magc-'
lhe havia concedido a dita D viaturía, que •••
Igreja , Caxa da Cfiina"!i,, Ca^v^ia, e trinto
rã trinta inovadora-, :üu;,. !"íver medir.. , •.
dó a sua- Do..üctria ; e co;
a Câmara dr
seus reqncrhnentos, constituem Procurador; es.
ijiíi ; : avise ao dito T., "'te Coronel pan;
àé'j-eseiitar as Ordens de Sua M,''»estade ; porém
sem " deci -Ho do
qualquer requeriu 11
(Jàpitui lureii^ial do Rio de Jauwt-•..,
Chega ordem decisiva ; juntu- -<? os àa
G-eneni'
i,"'tá a Vereança , abre-se a Carta
consent 1
cebem o Preceito , e reprehenção ; ;
se acab ti t
vo . :ie se achava congregado, que „_
j... .....ÍL: vpaçào da -stii desobedieneia , antes passando «íe

hvim a outro abismo, põe K Caz» da. Camavi etn

, prendem o Juiz Ordinário, Vereadores, e Es»
crivão, c os fazem embarcar - - a Cidade da r :iiia. Atacão " ."aza V> . apitão Mor
.,'
.•Teixeira Nunes com ;
^r»
- T\S armados , c depois de haverem ia 'lês rei-, L
prendem ao dito Capitão Mor , procedem a nova _Hciçâo de Jffi< .
Cam.ara , nomeando por seu Juiz
a João jioaiiges Fernandes. Infernado o 'ri 'táo
General Gome.- Freire de Andrade des:e insul: , fex
embarcar duas Comp nhias de Infantaria , c : p m a de
Crranadeiros , de que crão Capitães João Pinto Ve3o, Álvaro d, '^rito ,. f João de Masc: «"»%»,
'.rr)mv'" : '''*'>" pelo .L.'< :.iente iieneral João de ALIU^.
da , cr-rii
•••'n compctcule de pólvora , bailas ,
!
íp:
rl"is t. : 1 ' i l ; '
ítigar, c reprimir a rebelüão. Deseiljl
."-.n- . .uít.j. , e marchão^ por
>"i par;' a
;
<.;>.. S. Salvador , onde cntrão a toque <.;.
i,
e ioi,m'idos , cm meados de Junho ;!o dito au^o ai.
mil setecentos quari ^ta e oito.
Daquella Villa e;
>m h um a Ef"
i i Grana•os T buscar o Oi'
ir da Camaixa Matlieus N;
ii k»ií .: Maisetfe', c ': chega ep~' JuIlTo: coin
pr. /idencia ' :/rão os cu]p«)f'-'»s , e tonou i...issc
'curador c* •• f* natarir As ,'ax< lidas dos dilinquente se destríbuei em ,,-oldo , „ subsistência da
•T opa , e fiei'» i<s ;j -vos em soc-ego.
V ijcç'Io do levanto deo grande brado h uma tiíMíCí* que f
n- nome Benca Per-'•"••'» . qur ri^lejava contra 1 i Céltbrc «
•fiío do '
,lo ut.. Donatário
... í|i.. : ! "i....;tda a Cavallo ,.„
1
,,isto]as nos coicb- , e liuina ....pada na mão í 'desapparecer tudi «liante de si, com huma resoão mais que v=; J ; e desde entã: acó .
•'?ré o seu nome, que inda hoje he mui nom;, .^^.
Os Officiacs j Câmara escrevem n.o Gen
••o Pak
x... -'..i ricar cessando o Gi^uü,^, que indíi
rebeldes, se fazia indispensável r ^
,.cía de oitenta homens pagos, t •• ,a "
respecti
Officiaes para os reprimir, sugeitar,
castigar.-, At* ade o General , e ordenando se recolha para o Eio a Tropa, paga , manda ttc-^ u ,HSo Jaáo Pinto VeLsco com oitenta . homens para reti
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«luzir á ultima quietação áquelle Povo; o que assim
•Ci.

CUtOU.
XT

3 seguinte anno v Io *os 'Ca.. IT>R •,, como VisiVisita «o Bispo
deAr «*•<>'«• tador, ^ TOS- :, pP;-ta Fonseca Borges , Bispo
df '^lopole.. r »xsitador Geral do Bispado por Commissão de 1). Fr. Antônio do Desterro , Bispo do
Rio de Janeiro.
f
;« una.
"onccde Sua Mageslade perdão geriu a todos os
sí«íís«nsdilin,qt, vntes do levante de mil setecentos quarenta e
«tomar °*to ' '"" ílím° de m^ setecentot. üincnenta e dói». Seii,.::. ««-bastião da Cunha Coutinho Rangel , lie o que foi '6
i
1
-" "ia P;»- se c<w -> requerer o refrric
perdão i .rã todos, os JV
tv
OCi. '
Ha'T '
áchavão complicados naquele negocio : p se exp.
r.nda
1
Francisc'1 ^
'-»s Ribeiro
CorÒd 1752. cüo -Ordem ao Ouvidor
para tomar posse desta DonataT'-a em s.<ime d.t oua
Magestad» ^or se achar inc^pbraiU,, ^a i.'
orôa
•«•"•;« permutação feita com o Visconde dê ^
,
Martim Correia de Sá e Benavides em quatorze de
Junho d' mil setecentos emeaér^a e três, na qual
Sua ?.j.ages^de era Servido . . atenção á boa Situa:áo daquella Capitania por ^ntí:/ duas boas Villas,
„ -te achar tu1 ° povoada •.. conceder a tüe V isconuv
em isasti^çío da dita Capitania , ; tf,? tudo , que a
ella pertence; e assim miis pelo que rctpeita a^-^'l
como ao honoriiico as honras; de Grande do Reino ,
que competem aos Condes no ••eu mesmo Titulo de
'Visconde de juro, e herdade (dispensada dr -\ » jzes
a Ley Mental) e quatro njil cruzados cads1
vm
hum Padrãn u>: ;\. , it^.-1 passado sr^e os
•_:) Conselho LTLmniarino. O Padre Mestre .'.
Fr. Salvador Correia de Sá , í> Ion™e de S. Jerc.';;íii..iV,
p.me, v, como Procuradoi H!e seu Irmüo LVaí
Jo é Correia de Sá, que então era C^vernaaor t
" rl ;" Genevil da Capitania d.. Pernambuco , Irm-io , e iinmeuiato Successor do YLeonde- de ASSP-^V.',
disse , que em nome do dito seu Imito,' e Cci. atuin"n, dava a esta permutação sua out, _,a , e .f... 'm.timento , para que se cumprisse , con » ?lla &c con^i».
O Ouvidor acima referido em ex>. cucào :'i Oi"fi!'iT'qutj recebeu , ÍOTIOU posse • da Donatária para a C-«rôa com todas as cerimonias, e requisitos de Dire*-
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to em trinfa de Novembro do amo de mil setecer
tos çincoentn e !"•<>«.
Sendo \Kv-Jlid do '•'- ado do Brazü v i o^de/de ALambuja.. fòrão rcpa-itit..,.,
<í<*±,... ..o v,'•"-.(.'.'im-°.
pôs dos Goitac.izcs em dous1 Terçoí. , hum de i'..,.
xi]i..írcs, ." 4 ,t,T'"> de Orderianças. O primeiro foi organisado
j quatorze Companliias , duas das quaes
erã(» de (Javallaria, oito de Iníkutaria de l1' .«ens
brancos, c quüU~o de tardos ; e foi seu primei > Mestre de Campo o Aicaide Mor da Villa de'-1;?, João
1
Barra, João -Tose de B-i.rcellos Coutinho. Deo-se
teste C'orpo Imm :'ar»'cnto Vlór, e dous Aju ,
pago i pa-i-ii,
disciplinarem. O numero da gente F"''
er certo,
,, .^mi,. -,' -Maente andava por mil e oiiucen-tcs 'lomen-">
'F
"o de Ordeiiança tem dez d,-...
-i,..4iiv ue forasfeiros. Foi Thomé Alvares
0 primeiro Capiíío Mor depois desta divisSf. Isto succedeu em mii scíseo ' •"<•' sessenta e oito.
Sobre o Commarn > do dito AK^re de- Cam|;
•'ouço- ."Ybo que Ins;'"^^-; e iiuo encontro ov
iacto .,:« ; s vit.'t,nivt'' j quí" : '-a BOCCO/ÍC ,.j Tropas A' ..luares .. que IP -,., teu i» foi para o Rio de J a n e i r o ;
u que se passou da r.. ..ti^a seguin.tr
Em mil setecar -s setenta e seis , teve Ordem
1 M0vque:? de La%xadio D. Luiz de Almeida Portugíi c' >..:íi Altircão J'^y'1 Mello Silva e Mascarenhas,
5
...u-jíei lr> Estado para *síiS
• ••••^•m^4-' com o seu
eirvrj. e muchar ao p"'ij'.eiro si^i.
llebáte , e réu- '
-se em Maeahé , ;1 isjwra das ordens, que lhes •f'..., -.J,
:m ("'rígidas; e dei»' ; do referido sigfií»! - T>c-»nr '.&,,
' juicia, fora o necessários quilüt;
para a reunião, ! Je reccrcu Ordem de mandar oara
o .- T io de Jmn,-' f? :K Companhias di r 'nvall—'. , ^.
r..r '' '"'r'>r- c1' W • na Fazenda de Santa Cruz, e quaro íV'n^anI" • ie Infantaria , duas de brancos, e ri *s
pardos j., -u hirem deítacar á Fortaleza de Santa
Estas Companhias sanirão a süs<s d ,T. "-\ J»
tr-il setecentos setent;: e s^íe, e chegarão ao Rio de
a vinte e sete d'1 mesr Mez. As duas Coinpa..
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ffJis de brancos n" fim de seis mezes fôrao rendidas
t •"•' ••• trás duas; e no íl.^ <le >uíro« seis mezes ,,voltarão p<ixa os Caninas todas " s Companmas. Este Destacame r --j 101 paro - luo de Janeiro pelo motivo das
liucrras , que n&ste anno tivemos com os ílcspanhoes.
Morte da MêsO Mestre de Campo a cima inencior ido , depois
tre. àc Campo c|e Commaiidar o Districto dos Campos pej> . .ípaço de
J A
'Í&
"
onze . iiios, failecoc.
At. r9
O •'Patriotismo, de que este, Oínciít estava cheio,
o espiiko de rectidiío , de que era dofotdo, o respeito,
q u f gr:;ngeou dos Povos , a estimação , e conceito'
"•• ..víiupre rnereeeu d< , Vice.-Hás., tudo concorreo
TV-.T ver hum muito bom Governo.
*er sentida
perda. A prudência , e a J .afiça , ^ic o gi':ati ii
vão foi o nue mais contribi'\i L .> -r, v dar a ia»
tur <•,.'. i gemo do Povo, (pife uaturalmen." "
«••liiiado a Sedições ; amando mais o vingar-se ^^^
suas propivts mãos, que recorrer áa Auíhoridades ;
que o-" 'mm geraien de d-^jrdens, c assacinios
vntindados.
Em seu lii<rar foi noir^aü ]>ara aoiiu^1, ypsto.,
o íi-^itrw José Caetano de I'n,rcelÍQs Coutinh'.-;." Plho
do dit\x«; tendo então de idade v nte '«„ s aimos.
:
Passarão-se quatro .aimos , sem que tenha +actO:
algum para relatar , sen'Io a . gorosa recruta , que
veio fazer aos Cívrnpos o Tonei,^e Coronel AntQ' ,'^,
Joaquim de Velasco Molirm , rio anno de 1 '.,"'
-,ecentos oitení." ° **""* —a QWÜ lorão ret"^' ..idos }>„,
o Rio de Janei"'
Mtos e ckcoenía e nove recnaas.
No anno de mil setecent1-! noventa e ,sete .**'
J?€<tv jpSo i
"jv-,... üM
ic.'ta f. ""1"">oão do Terço Av dliar em llegi^iení
gimeuto.
f1., -iuicia?, sendo o seu prhneiru C ^"«1 ~ Mes'79?'.
tre de Campo José Caetano d^ Barcellos Couti,uo, c T'--•'•n'c Coronel, o (>••>]<• \Jo-To
,de Bürcelios í^outiniio , lilho uo dito ; ° .
jvl. ir , o mesmo, que servia no .'"V "ço , Pereira da Silva. Foi organizado este «-egiíaento Cv. u
oito Companhias de l'usileiros, hum, cie (.«ranaC".
ro0 - ~ ': ~. ?í de Caçadores. Além 'destas Corap»nhias tem mais seis Aggregadaf, , duas de Cavalla?
ria -f e quatro de Infantaria de homens pardos.

Em o mesmo anno os fieis Vassallos dos Camtios
dériíoCT hum grande
exenrnl'--*-,Jc ,Patriotismo , o' e- cmtrib'
*
T
r' ,i
•recendo para ao despezás c o listado cento e trinta j..um
a, u£! j
^nil crizados ; além de buiÉIui & È '"? ^^.^^v» rle ma- rowaro
dciras de construcção : e esta não a única vez, i ,..; "í?"s
do. i:
(.iles tem dai j iguaes pró-'??.
No ;v '" se.^uir.te .andtndo em passeio o -Ouvidor ^ Conuii^rca , José Pinto B,: beiro por hr .
•C impo Contíguo a Villa de S. Salvador ., hum
«ugeito , cb'"gando-se a clle , intentou ferillo ; porem
ido felizmente livre , logo passou a criminallo , e
f 'U conta do facto ao Conde , e Rezende Vice-Ilt' A-* í~em
Estado , o qurf! pensando estarem os habitantes >m '-"""i
projectos de ••'. . j^1"- "ublevação , mandou logo á .,a W'la o T' .ier*" Co cinel , Joaquim Xavier Curaaro C .pitâo , dous Tenentes , e sesse,.'0 Sol^a•II/K-, ^no Destacados ., os quaes chegarão á referia.
v le
i' * aos vint» e hum de Novembro do d'.» anno ,
demorarão ai A Julho do seguinte uio , em
1
se retirarão todos p.ira o Rio de -T- iro.
Do plasmo anno data.» estabelecimento do Cor-1
íeio Je c iipi/s para o Rio de J>w«ei. ., o qual sã1 Ío •
aos cinto 'de D
abro, e no primeiro de Jan ;TV do
/• ,11.. i seguinte sahio -tf nbern outro para a Capitania
do Espirito Santo, os > \uaes ainda hoje se conservão,
"' ndo regularmente três eni cada toe;?.
V (''.stancia , em .t^ae ficavão as Fregnezias de
a»
de
"jnhora do Desterro de Quir«aiiiá . e N Senhora .
. , -VT
1-1 •
T T r • '•
ri \
i
mnvan,
n^S' Neves, e v^anta iíitíi , da V I L ,. salvador , i
'">i.i ''.usa de que o Bis' o do Rio de Janeiro, D. José
'• juím justinianno l\ rascarenhas Castelbrs^eo eri1
ia Fregue/1'" J, ^/uissamá em Cabeça de U":..
a, tendo a sua obediência a outra. Foi seu priwjjro V'g r rio da ^ ar«í , o Parocho da dita Frcguei«. ,
Joisé * Antônio ^e bouza , que tomou posse em vinte
e «eis u(j *á'osto **3 mil oitocent:is e dous. Até o anuo .«e mil oitoó». aos e doze conservou-se a Fregu*,«;i» 'òe Quissamd im Cabeça de Comarca; porém n^sí-° »nno o Bisp' Diocezano , levantando l"" .-m nova
Freguezia em Macahé , a erigio em Cabeça de -Comarca.
O grande augiucnto 3 em que se achava o os Cain.,
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deu motivos a Câmara da Villa de S. 'Salva-.
% ív
Majestade
1
rrreai Inim lugar t\<, .'uiü do Í ' < , M naquellv Disjt 1 ...!.<, L,,,.,/s. -.• í .. *jc.....i;-to de cinco de Mireo tk
'_:.. ..ú oitoeentos , foi cr.eado o dito lugar, senão Sebas*.
tiíto Luiz Tincíco da Silva , o primeiro Jir.z de Fó=ra, que veio para os Campos, p n: .< -, T »ecreto obilJu em r.nze de Novembro de mil oitm :;utos e huin ,
c tomou posse a onze de Abril de mil oitocentos c u-t
Por ^arta Regia de trir^a e hum de Maio f!
mil oitoceptos e cinco foi determinado , <aie o J
r"1- '7>'ra da Villa de j. Salvador dos Campos , nu",oii
se comprehende a ViLa de 8. íaáo, tenha
• . ...iCite Jurisdiccão em as dj.1:1 , dn»-• /Hlas. Também foi dividido' o OfHcio ^ : '' ^ VH&A ^o Pt;1'lico ,:
J.--"-Tiei > >i, e Not;>a da sobi(.-aita ViiJa dt. V ^ '!;)<^í
Jift dons; e que escrevão assim nas causas o;'*..
mo nas -^rímes- por Destríbuição ; e que tnt.'1» se executou e;v mil oitocentos e sei1; senai) Juiz d^ Fv1'»,
José de AÍV."orl» Cabra?
Pelos cuidados do CoMnél -joaquire; ^'íct.it'.
>» "'is he que . vê principio, i prí»' ; ,';a u,.i
•'•"-. ,.10
•CA'T»' '' em Q anno de mil icioaj
^ cui.... .E.s.*
...«n,uç«o , qf\f se deve ao í;.,««, kteij,; comoi ^....'V
todas as outr,-.s , lie hum<" d ..judias, que. teia sdtíí'
mais útil á humanidade.
O anno de mil oitoeen >? a oito marcr- o
mais m,:' ^orfivel 0.4 Historia do Brazil, r- •:• ser í
lê, em que
'"....eipe Re -ente Nost»j aeulior C",!
a.s suas praias»; e nelle vê estabelecer a siu.
lencia. O dia vinte e dous uie Janeiro , , set*
' •';» clus Bra>:::
víj já mais se apagarão du
et: '-• ; e o, Rio de Janeiro vio-se reste uiuaio dia j'uei.
.... aado Côrí.e dos lieis Portup-'iez<?« • este factü ., que'
havia sido prognosticado por imi.,a,s •«••diticos . ciiegou mais depressa, do que gerali"''Ar>t:«. » -K MUS' :-a,
Eatre o grande numero de i; >:j'útas , ^uc HÉÍ
Campos fornecem ao Rio de Jant!i o , o deste a i;
merece '"'"" expecificado ; porque L.\jo que <ie, p"f ; >
«ou o Aviso, que determinava, que todo aqueiie'».
que quizesse servir Yoliintaria.raentB ua Tropa de. L'-.
a requerer eu» u " rsas Fípocas a Sua

os
1803.

4- Filia <fi
Vera. 18ÜÜ.

iha,- ^ser iria só oito annos, o Coronel do' Regrmen- jlec,.f
,iot
to enviou cincoenta e oito , e
tempo depois viu- í'"!imía.
Jo o Tenente üa Cavailarif
Feiis Merme encarre-18-"3'
gad..^ c*a m«sma Commissão , i quente ..':,..o , ,]ue se
demorou no Paiz , levou c igo cen»o c vinte se
te moços, todos voluntários.
A periv-í-,,eríer1.iÍ!.lade, que já ha aunos incomaw Cúronel José Caetano de Barcellos Coutendc-se ajígravfido cada vcx mais, já o i::i-Rcfon»,
v>ssibilitava de emp^srar-se no Real serviço , lpor tan- Coronel
,
*
fi
J
n , Caetano
'U.. ., requerendo repetidas vezes a sua reiormít , final- vt,m,
;„.
jnente a eonsefnio aos dez d Janeiro de mil (v-to-.fl •• ^lanot,!.
Sa ss
cohtos e desi co:^ LUIR 1'osto de aecesso. Em ser u-,"";',„ "' gar foi non eado pai^ aquelle Posto Manoel dos ^t. tos
Garrai!,') ,
posse em Julho domes-:
mo .
' — ^iii Abri1 do corrente Mino deo á Costa quasi
nn altur' Io ±'ur<ido , jsrocurando mais ao Sul , 3iu.-.- j^víjgata pequena-..,, ou Galera de três mastros. A D<Í « Cost«
tií» tripulavfi'o , uue er? comijosta de diferentes Na-'"""" t'"6í"1"
J
'
.
<•• 'ao uertadf
s se ."silvou , como lambem toda a mais carga , ',rvfa
po'H- ti-».
í'or causa
gra. ie extens;To do Distr 'to f<<a
U i f r: ! >>
ae Cam] js , Sua Alteza Real foi- Ser-" jiázer hum novo I -cricto intitulatí.» de Macalié ,
"tando do Distrícío dos .Campos touo o território,, K™. ..rai do llio Mambú , que desagòa na Alagoa Feia , tr
ivio fr Furado, que _sahe dt.ta para o Mar,
até o Rio Mao.né , que Hm^ta os Cai^^ris pela parte «
1
c Sul. O plano da rrriha Historia ii mtando-se só ( /' '"-'•
1
que -A chama Caiupos dos Goitaca:«es , tocarei si
.a^.jclles facto.s *•' ..... _".xi(os no território novamenr'.
jaraüo para aquelle Districto.
.Por huma. Provisão datada do mesmo anno ...
liiii -litocencos. « Uo» , se determinou , que se remet- os L,. .,
t3«se pi'1*" . «Jurit- 0 da Roal .Fazenda da Capitania do:»' »« '
F,spi-riVJ: Santo. •. .Jo o producto dos Dízimos , e ne.- ^l™
vo<- ' direitos , qu se arrecadassem nos Campos , em Campos
ccv.dderaçáe aos poucos réditos daquella Jiv...<-a , oqueí""'" «
in.tr :ta a trinta e três contos de réis anuualmente , com ^"a ti''
i 'ouça. í-^ejeiXüa,,
,,, 1810.
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Em Junho do seguinte anno sahio cm Campos
o caminho-, qiíe por rMeixi. de Sua Alteza Real se
abno de Minar; para esu ir'aiz..
E,i. Juliu) cio «,!,• lê mil oitocentos r doze ,
:hegou aos Campos a , ,trta Pastoral do Bispo Dioao Bis- cesano j) José Caetano da Silva Continha. na. qual
po lio Rw de „ .
'.
r,
i
i
•
i p
Janeiro oosiMiá sciente aos- rarocnos a sua de'<>r.nnaçíio de iaCámpof. 1812. zer a Visita do Norte. Em vinte de ^xgosto chegou
Sua Excellencia Rcvereiidissim<?, na Povoação de Míeahé ; deste lugar foi visitar a Freguczia de N. S^
nhora das Neves ; desta passou para a de Quissaro
do: de se passou á d S. Gonçalo , através*' do a
Aí ia Feia em huma Eancíia , ÀK 'o. Gonçalo rói
f
. Sebastião , e determinou
dia nove- de Setem-.
fero para fkzer a sua entrívj ü ví]l d*1 S. q,alvad< " .. a quai foi com toda a rnagninceiii. • • • ' ' '(?! ,
a juntando-se todas as Irmandades , .-•>,. \, «im»,. . . ., :
todos, que nella havião servido con sua;»
mt>etentes Capas , passando desde a I. ;-"eja de S Franci
até á Matriz por entre alias rt- Soldados. Depoi« i
,,,, TÍ? Deum . e Sermão houveiáO descar.çr,as ,
ires
emorou-se em a Vila
!. .nminan.
&r " lia vinte e seis do dií. Me.
*> qual
para a Villa fe S. João da Waia : e coir.inhousua Visita ati o Rio Doce;.' e finalmente tornou
chegar á Villa de S. Salvado a quinze de Nobro do corrente anno ; aos d 'floito fez a Benção
Bandeira do Regimento, e aos dezenove aotUdtâU
foi
sua derrota i ' '^ o Rio de Janeiro; porém ni
"<ejp caminho vvdmario ; e i>r•' isso foi ter f» S
-: ,\dpl' i. S. José de Lioni? • , e desta
•íà-allo-, passou por Maço..
de Janeiro aos três de Dezembro.
Em o anno de mil oitocer^os c quatorze orHe feito I:
zou-se no Distrieto de Macahé htuu /•' tnííjío d,- aCílC íõreS "<*
T
1.
y-<
ias
JKstrictn ucÇadores, composto de quatro Com] 'uas
pet~
quaes , e parte de outra se levantar; t ao t
Macahé..
Í8Í4
tencente aos Campos.
r
F/m
mesmo aiuiu
anno lane^eu
falleceo vo Brigadeiro José
Morte do Sri'"'
uicsmu
Jos^ Caetíüio de Barcellos Coutinho . ^ue havia commanda*
dg os Campas dos Goitacazes pel; ^í^siço do- trinta

Este Offlciai sendo dotado de hum caracter firme , de huma alma sempre igual em todos os aci/a- -s '%**•
tecimentos , amando a »' nade, e estimando a sua
honra com extremo, co.
m ser sempre «ijito estimado dos seus superioret,, e grangear dos POVOK
hum grs., .de respeito , e veneração.
Aos vinte e quatro de Pc/cmbro do seguinte anno chegou a Campos o Visconde de Asseca filho, Vinda, do,
ra
Antônio
Maria Correia
de Sá e Benavides,
viajou
'""L"/.i'">"
i
.,
-I-TÍ'
oi
i
Pos- 1 3 1 J .
•pelos prmcrpacs lugares tio Paiz , e finaiaieute voltou
"rã o Rio de Janeiro no principio do anno do mil
oitocentos t dezesfiw
Foi iit-i. -mão também, que o Sargento M(>r , -á* -'MS C«m.Felis Mermt obteve o Commando immediato das duas '™;™ft"?* J><?a"
ComnanMas de í '• .'ísi'aria aggregadas ao Regimento ^regadas "sía
de

, " i i i i j dos

CampOS.

enr-egues aa

M or
Ft!ts
'' •" "nte neste. . anno
seccandoj muito
a• Alagoa'S"?*™*?
' *
^4 ei, i,i/,,li- %
.
.
T>Mêlroe.'
consrnuencia da limpeza dos Rios, que amig
r
0 :.„ i , principiou a dar caminho francamente pelo
seu lado do PoentL da Villa de S. Salvador para o 5^ Fei-a
n
'io de Janeiro, pel.> qual poupa-se doze legoas dtdo camíi-k-caminho,, i.nutas áreas, desertos,, r ....tüítos paswr "e?"^0 hd" a<>
i»erk i '>, e tr
H'jsos.., • .
, e', „ >
,
, ia ne A. í
' ie ^.auanho s;) pelo deseccaro .o da dita Ala- vador pai..
gou não pôde servir senão para o tempo dá1 secca; R»<>
.'«•
tjorém com alguns ' meficios pôde ficar pennanente, "cm
«s quaes de presente " se estão fazendo por ordem
fta Illusír^simo Intendente Geral da Policl»».-

* $6 #

: J9rtí suas Produecoes,

jp<nial'

O Gado foi o principal estabelecimento dos Cam»
pôs 5 e < ainda hoje o hc myuis do Assucar, por se?
gênero próprio para a tuna, e que não depende de
grande fabrica.
Os primeiros Povoadores apenas íinhão levantado huma caza para sua habitação, não tinhão outro,
cuidado, senão de adquirirem animaes para crear j,,
daiulo-se-lhes pouco de compiar terras, pois, como
todas as Campinas são abertas , cada hum creava
^nde mais conta lhe fazij,, pagand.o hura pequeno to*
,ro, se qnerião levantar Curral , c.yi-. costume tanto
se introduzio , que ainda Iu>je o, mp.ifir' immero do-'gado he do Povo, qu\i n,~í> tem terras jdgpin/|| ou
muito pouea.j, do que os uas quatro priíiv,v,' ' Fazendas creadeiras ; (*) pois hindu antiga*^? v, tnnta
e tantas boiadas para o líio de Janeiro , a •,. • ^.cVí?!
erão das quatro Fazenda,, ditas. O numero de • g*.,
.destas .boiadas ern pele menos «<• ..eis até sete mil e
ijuinheritas cabeças. Prese ^.temente não exporta mais
g'' J '> > antes pt,-*, contrario vem m ito «j Minas pe^'• Lo novo, que se abrio & pi 40' emp->; e antes lie se ter fe*> esta commuií cação , vmua p-.',- A^..
de Janeiro com muito trabalho, He certo , que AI^
jneiitando-se muito o JV'o ., £•• fabricaiido-se tantos
íSngeíihos de Assucar, consouB-se na terra muito ga«
do., não. -.ó, para, .* fabrica dos mesmos Engenhos«•
como para os diflerentes açougues , quu lia lio Paiz,
Ha também grande pn duccMo de Egoas. Oa" Cavallos são fortoo, fogosos, e ageiros ; e os u<t (?«
du''" .jjiiidauus, huns mais iníexl;" ° e peonenos
por serem as Egoas bravas, e pequenas , e os Caví '
Io* ^astores rediculos; e outros melhores por serem
(*) Ha no Psiz quatro Fazená ' gran "" , não
só em C reações , como também em exten&ão de 'i^i-r^r ;
,e existem dewle a sua Povoação , as quate saiu as ^e-r
guintes. A fazenda do Collegio , que l >i dos Jezuitas,
a dos \ isconcles de Asseca , a dos Keligiasos Beuediçti»
npj , e a de Quissamá,

rfe Fgoas mansas . grandes, e escolhidas. Os Cava]1-1
'.hõíes chegfío a hum srímde preço no Paiz; pria-1 ,ierte aqueaj-e.s, H .«.. BÍI.J andadores , pela incli, que os habitante:, tem a este ^enero r)e andar.
Hoje ainda vão algumas Cavaüarias para o recôncavo 'Io Ilio cie Janoiro , UfiBWiaiente para Tanacorá , Maricá, eSaquarema, oncío tí.m sahida os Cavallos inferiores para as coiulucçõe/'. Também eritrão
",iara os Campos muitoci Cavallos de Viam ao, e outras partes.
As Bestas muarcs são inferiores no tamanho em Bsstasmaares.
proporção •'"• í*
...mio, e; Minas; porém dizem,
que f'"<> T.UÍ.
jrtes, e manteúdas. Destes aniraaes
não expoi-íu '> '' ",,iz , e antes vem muitas daqud!a.s
partes, w.^) procuraci, s para os Engenhos, *:• conducçÕPí-i,
I! p já producção dos Jumentos , e por isso são Jumentos.
cor--'-' i
procura'íos para js Lotes , e chega o a gran,„ jjí~eço..
As Ovelhas, e'Ca'.-as produzem muito bem, pó-Carneiros, a
rciç "*s:To Ade cast»
pequena;' ou _,_ pó1,, terr- w :v-"ras
*"- ---... ..'Estante h,' ..^da . e na a ter m-«ates . ... seja }, i T)<u>
f l j
- i - » ' . ' _ í ? t j _ 1
ii:i, : , ,. n.ita
fiJta de
de ]l 'iicficio lííí sua
\i" à se exportão; ias as Ovelhas
sen muito extracção jjara o Ki^ de Janeiro
A csoação dos orcos apenas chega para o gasto Porcos.
ílo Paiz,v e das Jiinh -cr.çÕes , (jue navpg o de seus
portos : o"3 toucinhos , e -arnes são inferiores no gos|o aos de ...ir.as; creio, que he por causa rio sustentt Também daouellas partes v ^u muitos touciahos, e carnes para o Paiz.
Antigamf-T^f <• ikzia grande uumeio- de («neiios, Queijos- .,
e yons , «u» qua.es exalta o Pitta na sua ÍÍÍP oriu, •
«f America Portugue/': com estas palavras..— ATo, r*acazes Si, /u
; jtJwfeitos , e gostosos quríjiis ãajórma di,' -r .ntejó r e cuegõa a multar partes do Br ir
'• tf .'i(í~ *ímssiinos. = Estes queijos porém tem, desmeit io muito da bondade antiga porque além de serem
inferiores no ràcsmo gosto aos de Mina* em pouco
íem|*o se corrompem; ° por isso o.s'.> servem para ex-
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Sempre se exnortárao do Paiz muitos couros , tanto crus, como curtidos ; e também entrão muitos
curtidos de fora, principalmente de Minas, sendo íi
sola daquelle Paiz melhor , que a deste.
Antigamente exportava bastante Algodão, tanto
em rama, como tecido ,em panos, e coixar; porém
hoje nem para o gasto da terra ha, e supre o da
Capitania do Espírito Santo , ainda que o terreno seja muito próprio para o produzir
Era o Milho, e Feijão o principal negocio dos
;jffi(/ii> cieijflfr
Lavradores, sendo commurn o rendimento daquel1,
de duzentos , e mais por hum ; t ... *<" 3<* rom , e ás
vezes mais. Os Mercadores recebião ' 9 dou. gêneros , e os remettiáo para o líio de Jar., \o . e "Bahia ; mas
hoje quasi que não entrão mais no artigo tu ~x, ^rtação,
Aros.
O Arroz he pouco cultivai!., , ainua que o seu rendimento cominummente he de cincoenta pu. ^y™ ; porém acha-se pouca conveniência na rua plantu,r"o
Nunca o Paiz exportou farinha , antes sempre v«.,
íle fora, principalmente de s Matheus , e Cari«vciIPS , e nno obstante a que vem j em havendo .seíea,
sempi se espeãmenta falta.
O Gaífé 5A muito bem, e" o terreno, q
acha entre o >. íio Macahé, e Alagoa .*• cia L- uni.
elle se cultivtt mais; € a sua exportação anda por
mais de duas mil arrobas annualiucnte , sem fazer menção do que se consome no ]'aíz , que he bastante;
por estar esta bebiJa, muitu introduzida.
O Trigo tombem dá , ainda que o terreno não
Trigo, t CaGÁÍI , *
he próprio para eiie; o Cacáo e a Coxonilha proditó
yiithtt.
melhor ; porém não se cultiva i e em partes produz
.naturalmente a Baunilha.
^icííus ^ SeAlguns sugeitos já tem creado os biciios de se»
í'«'
da , e as Amoreiras dáo-se excelentemente.
O Anil he pr.rorio para a terra , c segundo aviÁml
, „
i T•i
n
t •
r» i
sarao
de
Lisboa, o melhor,
que íroí• a' nJbat-i"»
Real,
foi hum, que se lei em a Fazenda de Qüitr.niá -:
talvez proceda & sua bondade das agoas, ou da ^ "-opriedade da terra.
fumo, m TfO Fumo , dá excellentemente ; porém todo se conWK. '
gome no Paiz, (J lugar de M cal,>u he oade o --'•^••~

âe melhor qualidade; e talvez, qt'3 o i-apé feito deste fumo sahisse muito bom pela suavidade do seu
aroma.
As Hortalices , produzem muito bem , assim como Jh
algumas fructas da Europa: as uvas, e figos sáo^''"
excelleates. Até pouco tempo havia grande falta de
ílortaíices ; mas hoje não só ha muita abundância,
como mesmo huma grande Variedade de espécies de
grãos , e fructas. A pimenta do .Reino , ou da índia,
i Canella , e outros gêneros, que podem entrar no
a 'tigo do Commercio , tudo produz bem : ho cê; t « > ,
que havendo outros «••"•aeros mais lucrativos, estes nó
se piai)' !ü pc uriosidíule.
O Assurái ••» geacro favorito do Paiz. A terra, Aísu
que fica ent'A^rofi Feia , e o Rio Parahiba ,
« pelas iji.-trgens do Mii/iaé , quasi toda he mui fértil para C;inas ; também nesta parte he onde ha o
maio'- rríuwero c1: Engenhos , c Fazendas , as quaes
:„ 'loção humas ás outra?.
Até o anno de "".;il setecentos sessen*!, e nove
havião entre grande'', e pequenos , a que hamão En,
genhoras, ciacpen.a e cinco ; e desse anno at<' o de
nj ' '"'teifenf'1'-1 t-^tenta e oito levantarão-se de huns e
('"
1-ento e treze ; e deste até o etc mil seteceiu.
tos oitenta e três. inclusive , cento e dez , que completão o mumero de duzentos setenta e oito; e agora
existem quasi quatrocentos. Quando se levantavão tan*is Engsnh'^ , ninguém suppunha, que esta immensidade duraria pela fklta de lenhas , que logo experimentarião ; porém não só se tem conservado; inas
se vão levantando outros de novo; c a razão he , porr-..e sp);'lo a *:r:\» iao fértil , produz coia abundan
cia inattos; e em i mesmo sitio , onde se cortão lenhas este a^n» , pass"dos três, ou quatro annos, se
tornão a "ortár^ e muitas vezes em menos tempo.
Toç!r>s as vezes, que hum sugeito possue hum
peque>ío Sitio , por acaso próprio , € commummente
aíôv.ao aos grandes Preprietários , logo ha Engenho.
O Mercador estr prompto para assistir COIP ^ dinheiro
precizo , cobres ,' e alguns escravos , recebendo em pá-,
os Assucares ixir preços mui diminutos, Pa,
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rã a caza cio Enrenho qualquer madeira serve, a cobertura lie de -palha, ,1'uwi 'pequena Caldeira com
duas taixinhas, e cm alguns Engenhos são de bairu ; ,
aura, ou dous carros ; e o que tem quatro ess, :avos ,
éscá bem arrumatio ;. pois o Pai, a Mai , e iilhos v c.
lera por muitos , e são os Mestres de Ai,sucar , e
primeiros trabalhadores. Esta mais , ou menos he a
•fabrica das Engenhocas ; porém também ha Engenhos de íabrica excellente , moendas de ferro, e cor,.
todo o preciso bom ; e ha Engenhos, que em hutr
só temo de moendas fazem cento e sessenta cai::,, ..,..
de Assuear de quarenta arroba para cima , e quasi
hum igual numero de pipcs de Age.;,
*MV. lato náv
deve admirar ,. se olharmos para,
/; mdimunto da
Gana: Esta conserva-se na terra ai
MP annos conir.invnmcnte, e em hum CM>",.y*> du j^au?,: --,.e trinta
•palmos cui quadra se tira hum carro de Cana, que
-dá duas, e três fôrmas de Assui " de duas a três
arrobas cada huma , conforme o rendimento ; pu'^,;?
he certo, que nem sempre h" o mesmo; não só pelo que rc ••-Ha,- ao Assuear, iRzyv também pelo que
respira a cana >-As Engenhocas n.uis pequenas fcssem
por dia qua« o a seis fôrmas, as melhores
;i\.
•mais; pois unicamente os Engenhos grande:
•de dia., e de noute; e estes fazem vinte e qu.;...?<>•fôrmas no espaço de outras .f"n*as horas
Aqui se experimenta 'o"t - singularidade , que he
a de fazer-se Assuear eiv»1'. todos os me;?'-•• do anno
He certo, q"e nos me/»', de Junho, Julho, Agosto , e Setembro lia melhor p-^nrlimento ; mas sempre
he grande'"* , o poder-se moer , e fazer-se Assuear enj
todos os. mezes do anno., Esta lit; ES rwõ.o , p-4a cmrf
todos querem fabricar Assuear ; e porque achão u.nvéiiiencia., c abono , se tem faixado de cultivar os
mais gêneros,, pela,boa sabida-dos A^acar^s., e alta preço a que tem chegado. A.cauzU ^orénl de não
ter melhor reputação o Assuear, dtste Contigente -he •
porque pela maior parte, não se esmerão em c ríer
bom; f" •"' mtando-se de fazer Assacar, com tanto
que seja em grande quantidade : alJm disto os
godantes de Assuear, ajunt^ndo todaa as
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(iaquelles , que vão comprando , ou recebendo em vw
gamento , assim vão-nos encaixando , e muitas vezi ;
luta secco , e pouco socado , o que os faz degenerar
Também se fabrica Agoa-ardente tanto de C: *».,Agoa-a
como Caxaca : aquella se faz do caldo da Cana , e
esta das espumas , que se tiráo do mesmo caldo ,
quando se limpa ; misturando-se depois o mel , que
escorre das fôrmas , e commummente huma Caixa de
Vsfiucar dá huma Pina de Agoa-ardente : a que se
faz de cana , quasi toda se consome no Paiz por ser
jr.vuca ; e só se exporta a Caxaca , e no anito fie iviil
oitocent ~a- c _,;.l:.^e chegou o numero das Pipas exportadas a t. '• mil e oitenta.
A inadei' i ÍM hum dos bons eífeitos do Paiz , V .^n
-e. serra-..0' e? i^undancla de muitas qualidades; pois
as ha de todas, quaii.. * lia no Brazil. Nos Ce^^e»
de Macahé he onde ha a iaior força das Serrarias , e
só em o anno c1" mil oitotentos e quinze exportarão-,
se dústa Povoação mil cento e cincoenta e cinco dúzias.
O terreno, que •"-; acha entre a Al' goa Feia , diárias
<6 o Rio Prtrahiba
quasi todo he prorv o para te~
•/lia tijolos, e fôrmas , que tudo t"; n muita pv.trtic-;
<,-a" -"ira a? fabricas de Assuear. Por i>.«do u Pai?! ha
^is , ou menos burros próprios para., obras de Ollaua ', e em algumas partes ha espécies de barros tão,
finos , que sofírendo Irim calor forte de fogo , se tor,
não vidrados por si nr-^n i.
Eu deixo de relatar em particular outras mui- Outra»
ias producções do .Paiz , pie podem servir não sóp^f65
para utilidade dos seus TÍabitantes , como ainda para
hum ramo de Commercio.
:
O grande nur^ero de vegetaes , que produz , e
que são tão úteis a Medicina. As differentes espécies
de .nadeira'' . estima^-íis pela belleza das suas cores,
pelas tint.-s , 'que dellas se podem extrahir , ptlas suas
rigezas , e propriedades para todos os gêneros de
obras; pelos óleos, 'bolsamos , resinas., e gomas,
o"' destilhío : as Lans desses grandes rebanhos de
Carneiros , que existem pelos Campos , c que , ou por
inércia , ou falta de teares , se perJem pelos mesmos.
1'inalmemte estas, e outras producções são outros
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'•".•*itos manancíoes era que a Industria , e Activiclade
•úoin acuar >ucios de cooperar para a extençio , e
,k?neralidade do Cominercio, que pelos seus abunutui-..
i.: recursos pode ser feito, muito v;mtajos, menti
para o Paiz.

Dos Dizimou , e TJireitüí? Reae*.

Do
Tenho referido, quaes são os eífeitos , que pr
duzem os Campos ; efeuo ver , que
;.K..«, a<;o
ardente , caííe , madeiras , cavalíos ,
'/arneiros KL
os principaes objectos do seu Comit , i •• de cxp<>rt
cão; e lie incalculável em
-i n to .
.;
OS St-U»
F
"ímtes olyectps, e- a ir.-•• .vza de seus preços
porém, quanto a mim , ani s pôr três milhões de cruzados mais , ou meiios. O seu Coii <prcio de importação consiste em muitos gêneros diiterentes. Com a>
Cidade r Rio de Janeiro h que faz o seu maior
Commercí'
vara ella envia os
s gêneros, f emrroca wfteÀ ÉD dos aqnellcs,, qi"i, ','sm cia Ei i»
Fazenri-i. da ,i, aljrodão , sedas , gallÕ^s , vir:,;. ,
vinagres, azeu.. :.i , ce-rveja , agoa-ardentes , preziuv
paios , sal, loiças , trigo , coiros cortidos , ferra^cu •,.
em. huma palavra, tudo qw he necessário para a
commodidade da vid«
>
. ^ f , 2 para o prazer;
Da Cidade d* Ba; \., :
também fazendas, loiças , e cocou &c. Da ipitania do Espirito Santo
panos de algodão, colxas 8*0, T^)e S. Mathcus , e
Caravellaí- fiiriiihas. Do Rio Grande farnes , sebo &cs
De Minas gados, bestas , queijos „ toucinho» , carne •
do porco &e. (.) se» Comrr rcio t:-u\ Minas , que ha
pouco principiou directamt^Hj, h" de pé1 o ti»mpo adianíie ser muito activo, porque recebendo ue l'Tinas, o
que acima digo, dá em retorno todos os gêneros , que
li tem extracção corn. muito mais cómmodo, do que
se fazia até agora pflo Rio de Janeiro,

O producío doa Kiznaüs dos Campos monta OTV
r soma; e sv> o do artigo Assucar he im. •••
só. Não se pode fazer lium calculo exacto C't seu
eomputo ; porque este gênero não tom preço certo-,
c se costuma pagar o Dizimo delle na aecíio ,
que se vende. Em o anno de mil oitocentos c quint:e expovtarão-sr setecentas c sete caixas de Assacar ,
setccentos e cincoenta fcixos . duzentos c oitenta sactos , e como cada caixa, f eixo , e sacco não t. ia
numero certo IR arrobas, taiubein se não pôde caictí:iiar, quantas''.f cxportáríTo. Cera tudo neste anno comprehendendo
Assucar do consumo , fizerão-se mais
de quat 1 ;; > mil fn.obas, c o seu Dizimo não
anda em menos de oít... t| contos de rélj :. as M-•-"•'
ç as em nove cont/' de r 's annualmci.>.o; e os Direitos , que são p" .eadados pela Enzenda lleal, ancião
pouco mais, ou menos cm vinte e quatro contos
de réis,
Pó que tenlic ''• ferido, 'ver-sc-ha " -íoma lotai,
fnip
Paiz paga .de Direitas Reae inctira Cfn cenu.ií"!ze «nitos de ivis pouco mais, u , -aos,'.
Caracter dos Seus Habitantes.
11', i
,
Os Natura
É
«oá "??« hospitaleiros, e Sociaveis , e amão coiu e; .mci „ sua Pátria. Nelles
reina o espirito de bazoín» eu gloria. São inclinados
a Festas , no que coftsomem grande pu/te das suas* rendas , são gastadores , e p«ucos ha inturaes do Pai/
que ajuntem riquezas , pela pouca economia, que
tem; ao mesmo tempo. vue os Europeos logo enriquecem r são poucos
que se iiiclinão ás Scieií
cias? e p'v i&tio he peqv>ex«o o iiumcro dsiquellps , quf
as culiivão.
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# Sí- #
,*sta aos Donatcrios, qa£ houve nos Campos do$
Goitacazes da Família dos Viscondes de Asseca.
1°. O Visconde Martim Correia de Sá e Bena*
vides obteve a Donatária em 15 de Setembro de 1674,
â°. O Dito Salvador Correia de Sá e Benavi^
dês pelo fallecimcnto de seu Pai obteve a Confirmação
em 23 de Novembro do dito armo.
3°. O Dito Diogo Correia de Sá e Benavides
obteve a Confirmação por íallecimento de seu Irmão
1727.
;«m 23 de Março de
4°. O Dito Martim Correia de Sá e Benavides.
obteve a Confirmação pelo falleciir.em > de seu Pai
em
1748.
Fez a iroca , ou perro1' _.çuo da Donatária em
14 de. Junho de
1753.
Lista .dos homens Publicou
^Campos dos

que tem xervido
Hacazes.

nos

.Capitães Mores,
André Martins Palma.
Manoel da Fonseca do Amaral
João Soares Bonecas.
Francisco Gomes Ilibe'^ <
Manoel de Almeida lirma
Antônio Rodrigues More^ t.
Agostinho de Carvalho,
Fernando da Gama.
Diogo Fernandes Castanheiro.
'Domingos Alvares Passar^
ILuu de Mattos Bezerra.
Agostinho de Azevedo Monteiro.
João Alvares Barretto.
Pedro Velho Barretto.
Antônio Teixeira Nunes,
Felis Alvares de Barctílos.
Antônio da Silva Passanha.
Thomé Alvares Passauha.

Belchior Rangel de Souza.
ííos'-> Francisco da Cruz.
.iixlio Valentiffi Codeço.
Maiiofl Antônio Ribeiro e Castro

1780.
178;:

180P.
181 ^

desde

, que comnumdárão u Villa de S. Salvador.
'{5
O
0
1
,;/

Capitão Francisco Pereira Leal.
Dito Francisco Mendes Gaivão,
Dito Manoel de Carvalho Lucena.
Tenente General João de Almeida.
Capitão João Pinto Velasco.

1730.
1738.
1740.
1748.
174f

J/c ''.'!<• de Cnmpo , e Coronéis.
João José de BÍP ,uos ( >utinho.
José Caetano d iiarcello. Coutinho.
Em Mestre de Campo q': '
Em Coronel
Manoel dos Santr; ,e Carvalho , desde

,

1768.
1779.
1797.
1"T97.
1810.

hividores nomeados pelos Do; ÍW"ÍÍ|.-

I /-M ~j

166b.
1669.
1677.
1678.
1680.
1693.
1700.
1712.
1713.
1717.
1719.
17291
1740.
I;M
1750,
1764,

r', &

/

iioitíe Alvares 1'ássanha. •
Manoel de Ca''
João Alvares i
José llodriguos IV:
O Sargento Mor Jo- de Senra.
O Dito Manoel Ca^anho
Vicente João da Cruz.
O Capitão Manoel de Carvalho.
Vicente João da" Cruz.
Geraldo C^rrrio, de QHveiv
O Sarge;: co ..iór "osé Pires.
Francisco de Benavides.
Bento de Souza Mott?
é Pires de Mendo>.."
i* Capitão Antônio j i
gues Paim,
j'!| ; ao Pacheco de | na.
íi'..,,:,. .i€ Aüiceto Pacíru c Castro,

. •

'!'

1879.
1682.
168£.
1686.
16881690.
1606.
1699.
17()4.
1707;
1710.
1714.
1721.
ITm
1731.
1741.
-«744
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José Mendes Peixoto.
O Doutor Antônio da Cruz Jordão.

57' #
1748.
1749
ate
175*.

Ouvidores da Comarca.

IN DIC E.
PARTE PRIMEIRA.

Pasclioal Ferreira de Veras.
Matheus Nunes José de Macedo.
Bernardino Falcão de Goveia.
Francisco de Sales llibeiro.
José llibeiro Guimarães de Atliaide.
'"/lanoel Carlos da Silva e Gusmão.
José Antônio de Alvarenga Barros Freire,
.Joaquim José Coutinho Mawjarfbas.
Jos5 Pinto Ribeiro.
Manoel José Baptista Felgieiras?
Alberto Antônio Pereira.
José' Freire Gameiro.
José de . zev:do Cabral.
)'•'.'
'!'
Juizes de V ''•rã,
Sebastião Luiz Tinóco da Silva,
José de Azevedo Cabral.
Manoel Joaquim da Silveira T i:
Francisco José Niw

H W* •:!•'•

Escripção Topographica dos Campos dos G&iizes.
_ Pag.
íacazes.
Jt'ag. 7.
* ''visão du tèrretKJ em Rios , Alagoas , Brejos, .
,_
_
T
T
_„
Ibjd
e em terras
de
Lavouras
, e„ *rç««™liw.i« „, „
Ibicl
*iio de Macahé.
á
Dito de S. Pedro..
ILid.
Dito de Macubú.
Ibid.
Dito Iiitbé..
Ibid,
Dito Ururahi.
Ibid.
Dito Paraliiba do &ul.
9.
Dito Muriaé*
10,
Dito Mor tf \
Ibid.
*?''••• Cabapuána,
Ibid.
"vs Feia,
Ibid,
*>.*.jõ , ^ esgotão esta Alagoa*
n.
Jírejos.
13.
Tempos das mnv~> 'T "
Ibid.
Terras de Lavoura,
j;;
13.
Campinas,
14
Ibid.
Ventas*
15.
Dos Pássaros, e Aniinacs notáveis do Paiz..
jDeseripçãü das Villas, e Freguesias, que ha
16.
nos Campos dos Goitacazes.,
Ibid.
Vüla de S Sflvador.,
18.
Dita de £>* João da Barra
Ibid,
Frcguezia de S, Antônio,
19.
Capella Curada de S. Fidelis,
v
Ibid.
" guexici de S., Gonçclo
Dita de S, Sebastião,
Di<
e JV. Senhora ar ôesterro de Quissamá.
Ibid.
&...£?•• Senhora ítój_ Neves,

# W *'
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P A R T E SEGUNDA..

ERRATAS.

Que comprehcnde a, Historia dos Campos dfts
tá f azes,
Ibid.
Noticia resumida dos índios- do mesmo P ciar,
26.
Historia Succinta doa Campos dos Goitacazes.
46.
Das suas producções.
Do Commercio.
Dos Dízimos , e Direitos Reaes.
Ibid.
Caracter dos seus habitantes.
54.
Lista dos Donatários.

Pag,

Lin.

8

26
li

f *ista dos homens Públicos , que tem Servido
Ibk
nos Campos dos Crvitacases..

•"'.6
Md.
M>

9

Ibid.
'f3'
14
Ibid.
J*

Emendas.

CertÕes
outros mais;
a Villa
legoas
porisso
creaçao •
sestos

33
26
6
Ibid.
11
26
Pai/ >
38
extesnão
12 e 13 aqviella Uetacazes

:

26;

1'
3
22
3
40
'.?
íílí
;
1=
í(jj

Ibid,.

Ibid.
27
28

S

34
85
38
Ibid.
40
41

36:
lj
24

T'
5

m. SI.
*•••/$ / 0
E
% 3./ :
y&

! ' ;í 3

,

•*..

Erros.

y

.2 '4

SÓ

Sue- ,,
T ceiro ,'•
coinfirmacf1 »
Gevemac"
opprea ..-es

'.íí.fciía
ííiacta::
á posae
en tabulada
GCT^?ÍO •
'íffl,:

Éíqtoi'1
perteiiu,., •;.
Gommandar
não 'i única
de Minas , o
r-*Kl

Sertões
outros mais ,
á Villa
legoa
por isso
criação
cestos
Paiz
extensão
aquella chamada
Uetacáz
Succinta
Terceiro
confirm iição1
Goverr wlorop|í,esí;i' ,,,a
Posí'"
:}';,,; ' 1 » » ^ ™

a ]Tí.«se
entabolada
Sertão
á Capitania
aquelle
pertence ,
co";mandar
não foi a única
de Minas o
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