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APRESENTAÇÃO
É com satisfação que o Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, através do seu Serviço de Documentação, apresenta
«Cidade do Rio de Janeiro — Fundação e Primeiros Governadores
- 1565 - - 1763» a um público que cresce em interesse por trabalhos desta natureza.
A obra do Professor Roberto Macedo fundamenta-se não na
simples consulta bibliográfica, mas em pesquisa pura feita, inclusive,
em fontes de Portugal.
Consideramos da mais alta importância esta contribuição:
através de farta documentação e paciente pesquisa, apoiando-se no
testemunho de quatro padres contemporâneos do fundador, esmiuçando cartas de Sesmarias, Provisões, Termos de Eleição e Posse,
Autos e Instrumentos da Fiança, o professor Roberto Macedo
acrescentou provas definitivas e irrefutáveis para a fixação correia
da data da fundação do Rio de Janeiro.
Na segunda parte -- trabalho inestimável -- arrola nominalmente todos os Governadores do Rio Colonial* consignando os
principais fatos de suas respectivas gestões e relacionando todas as
fontes de consulta.
Conseguiu, desse modo, estabelecer um catálogo completo dos
Governadores do Rio de Janeiro no período 1565-1763, preenchendo lacunas, dirimindo dúvidas, esclarecendo pontos obscuros,
prestando, enfim, relevante serviço à historiografia do Rio de
Janeiro.
Relembramos aos leitores que o professor Roberto Macedo,
ex-Diretor do Departamento de História e Documentação do Estado
da Guanabara, paralelamente a suas atividades na imprensa e de
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suas aulas no Colégio Pedro H ou no Instituto de Educação,
especializou~se em História da Cidade do Rio de Janeiro, publicando
os volumes Curiosidades Cariocas, Efemérides Cariocas, A História
do Distrito Federal, Notas Históricas, Apontamentos para uma
Bibliografia Carioca etc. Ê um dos participantes da equipe de his~
toriadores que elaborou a História Administrativa do Brasil, que
vem sendo por nós publicada e que se encontra no 6.° volume,
tendo ainda publicado através do Dasp, na série «Pequenos
Estudos sobre Grandes Administradores do Brasil», monografias
sobre Henrique Dodsworíh, Barata Ribeiro e Paulo Fernandes.
Stella de Souza Pessanha
Diretora do Serviço de Documentação do DASP

FUNDAÇÃO DA CIDADE
Depoimentos e Documentos
Este trabalho não repousa sobre
bibliografia. Nele se acham sumariados
depoimentos e documentos, aqueles e
estes em perfeito sincronismo doutrinário sobre existência de «cidade» em
1565.
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I - - DEPOIMENTO DE CONTEMPORÂNEOS
Quatro jesuitas contemporâneos:
quatro depoimentos
convergentes.
Conviveram os quatro com fundadores do Rio de Janeiro; um
deles, antes de receber ordens sacras, assistira ao episódio. Insuscetíveis de facciosismo, narraram espontaneamente.
O. que disseram aqui, por conta deles vai. Esses mortos,
documentos vivos de ressurreição histórica, atuam à distância, no
espaço e no tempo. Seu harmonioso testemunho ainda ressoa na
acústica do futuro.
a)

PADRE LEONARDO DO VALE

23 de junho de 1565 — Carta do padre Leonardo do
Vale, escrita em São Vicente (ver «Cartas dos padres da Companhia de Jesus sobre o Brasil, desde o ano de 1549 até ao de
1568», Código da Biblioteca Nacional, fls. 165; - - Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo IV, 1842, páginas
224 a 231; -- «Publicação Da Academia Brasileira -- História Cartas Jesuíticas - - Cartas Avulsas 1550-1568», 1931, páginas
433, 451):
- «
o povoar do Rio de Janeiro, do qual nesta é
escusado falar, pois está lá o padre Gonçalo de
Oliveira, que como testemunha de vista o poderá bem
contar. Mas é notório a todos serem tantos e tão
evidentes os milagres que se viram na fundação deste
negócio
»
- «E porque isto foi o derradeiro de Fevereiro ou o
primeiro de Março de 1565, cremos todos que, assim
como Deus Nosso Senhor escolheu este mês de Março
para nele mostrar a grandeza de suas misericórdias
assim agora o mesmo principiava o livramento desta capitania
»
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O primeiro trecho acima transcrito, em ortografia modernizada,
menciona «o povoar do Rio de Janeiro» e «fundação deste negócio».
Que «fundação»? Não se reporta o missivista à suposta
fundação por franceses calvinistas, da qual não poderia ter sido
«testemunha de vista» o padre Gonçalo de Oliveira e à qual não se
ajustariam «tantos e tão evidentes os milagres», proclamados por
um jesuíta. Igualmente não se reporta à expedição chefiada por
Mem de Sá em 1560, bem sucedida quanto ao aspecto belicoso,
porém, deliberadamente omissa quanto a povoamento da região.
Resta «fundação» por Estácio de Sá. Já seria notório no
próprio ano de 1565, pois a 23 de junho datou padre Leonardo sua
carta.
Quanto ao segundo trecho, não vinculado embora ao nome de
Estácio e ao episódio específico de fundação, observe-se como faz
profeticamente coincidir «o livramento desta capitania» com «o
derradeiro de Fevereiro ou o primeiro de Março de 1565».
Inevitável aproximação de ideias nos sugere a redação de Anchieta,
no documento que a seguir analisaremos: — «o último de Fevereiro,
ou primeiro de Março».
b)

PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

9 de julho diz 1565 - - Carta do padre José de Anchieta
ao padre doutor Diogo Mirão, provincial da Companhia de Jesus,
escrita na Bahia (ver «Cartas dos padres da Companhia de Jesus
sobre o Brasil, desde o ano de 1549 até ao de 1568», Código da
Biblioteca Nacional, fls. 190 v.; — «Anais Do Rio de Janeiro»,
BALTAZAR DA SILVA LISBOA, VI, 166 a 181; — Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, III, 248 a 258; - - «Diário
Oficial», 8 e 17 de março de 1888; — «Correio da Manhã», 20 de
janeiro de 1937):
— «
o lugar onde estava assentado que se
haveria de fundar a povoação
»
haveria de undar a povoação
»
- «Logo ao dia seguinte, que foi o último de Bevereiro,
ou primeiro de Março
como quem entrava
em sua terra
»
- «
e basta-lhe chamar-se cidade de São Sebastião para ser favorecida do Senhor
»
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Escreve em julho de 1565. Testemunhara, pouco antes, o
desembarque de Estácio na Guanabara, e episódios consequentes
junto ao Cara de Cão. Narra-os, já da Bahia, em minucioso
relatório ao superior, padre Diogo Mirão.
Parece interpretar os fatos como decorrência do advento
histórico da cidade, ordenado por autoridades administrativas e
prestigiado por autoridades religiosas.
Admite obviamente fundação. E mais, o predicamento do novo
núcleo demográfico: -- « . . . Basta-lhe chamar-se cidade . . . »
Cidade sem origem? Efeito sem causa? Também César,
«mutatis mutandis», falou em vitória, sem falar em batalha: —
«Veni, vidi, vinci.»
Ordem para fundação existia necessariamente, por existir local
adrede escolhido — «onde estava assentado que se haveria de
fundar . . . »
Talvez dúvida pairasse quanto ao dia, não quanto ao advento
em si, este no ano apontado por Anchieta, o de 1565.
Protótipo de probidade, porventura apartado dos seus incipientes «apontamentos», vacilou a princípio quanto ao dia e recorreu
a indicação pendular: — «
o último de Fevereiro, ou
primeiro de Março
»
Posteriormente, contudo, as «Informações», atribuídas a Anchieta, determinam «princípio de Março» e corroboram a vigência
de «cidade», antes da chegada de Mem de Sá em 1567:
- «
tornou (Estácio) ao Rio de Janeiro com os
mais navios da armada, e no princípio de Março tomou
logo terra
» (ver «Informações e Fragmentos
Históricos Do Padre Joseph De Anchieta, S. J. (15841586)», Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1886,
Introdução e notas de Capistrano de Abreu) .
- «
partiu o governador Mem de Sá da Bahia
com outra armada
e chegou lá no Janeiro de
67, véspera de S. Sebastião, cujo nome tinha tomado
a pobre cidade que tinham feito à honra deste santo
mártir e por respeito d'el-rei D. Sebastião» (idem,
pág. 7 ) .
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«No princípios de Março» é o que está no texto das «Informações». Em confronto com o excerto pendular da carta («
último de Fevereiro, ou primeiro de Março
» ) , presume-se
que o autor das «Informações» pretendeu elidir a dicotomia: eliminou «último de Fevereiro» e fixou «princípio de Março», no
singular, isto é, primeiro de Março (de 1565) .
Decisiva quanto ao ano de 1565, a carta de Anchieta assumiria
outrossim caráter afirmativo quanto ao dia, complementada pelas
«Informações».
Assim interpretou mestre Capistrano de Abreu, cuja índole de
pesquisador pouco se coadunava com apressadas conclusões; mergulhava até as raízes da investigação histórica; e friamente, sem
labaredas de retoricismo, sem intenção manifesta de prolatar
sentença, estruturava de quando em quando sínteses monolíticas.
Pois bem, a carta de Anchieta, de 9 de julho de 1565, serviu
de base a Capistrano para afirmar e confirmar, tanto como para
retificar ou perfilhar.
Afirmou Capistrano e explicitamente confirmou: • l 9 de
março de 1565 (ver nota 7, pág. 7 das «Informações», redigida por
Capistrano) . Como anotador, e, no caso, retificador de Varnhagen,
que se equivocara quanto à duração do governo de Estácio, reiterou
"peremptório: - - «
de l de março de 65, data do desembarque e fundação
» (ver nota 9, capítulo XIX, pág. 412,
«História Geral Do Brasil», do Visconde de Porto Seguro, Tomo
Primeiro, edição Melhoramentos) (*) .

sobre o Brasil, desde o ano de 1549 até ao de 1568», Códice da
Biblioteca Nacional, f Is. 188 v.; — «Anais da Biblioteca Nacional,
tomo XXVII, 1905, págs. 259 a 265; — «Publicações Da Academia
Brasileira Histórica -- Cartas Jesuíticas -- Cartas Avulsas 15501568», 1931, págs. 452 a 455; -- «Vida E Morte Do Padre José
De Anchieta», Quirício Caxa, in «Coleção Cidade Do Rio De
Janeiro», da Prefeitura do Distrito Federal, tomo 5, págs. 151
a 155):

c)

PADRE QUIRÍCIO CAXA

13 de julho de 1565 - - Carta do padre Quirício Caxa ao
padre doutor Diogo Mirão, provincial da Companhia de Jesus,
escrita da Bahia (ver «Cartas dos padres da Companhia de Jesus
( * ) Ao rever e anotar a obra de frei Vicente do Salvador, nada retifica
sobre o «1.° de Março» que lá está na página 181 («História Do Brasil», 3' ed.,
revista por Capistrano e Rodolfo Garcia) . Sabia o erudito Capistrano que frei
Vicente, afeito a convívio pessoal com os Sá, nascera entre 1560 e 1570 precisamente a década em que por um varão dessa progénie era fundada a
cidade do Rio de Janeiro. Tinha frei Vicente elementos para assegurar «1.° de
Março» (de 1565) e loígo adiante, no mesmo período da página 181, sem
corrigenda de Capistrano, aludir a «cidade velha».

- «Depois de ter escrito a V. R. o Irmão José das novas
e bom sucesso do Rio de Janeiro
»
— «
tiros da cidade e muito fogo
»
— «
e recolheram-se à cidade
»
— «
na qual (cidade) os índios por terra haviam
dado com muita força, por lhes parecer
que
cativariam e comeriam as mulheres que nela (na
cidade) houvesse
»
- «
e surgiram de fronte do porto da cidade ...»
— «
saltaram em terra o Gentio e Luteros e
chegando-se à cidade
»
- «Somente digo que a coisa em si merece toda ajuda,
favor e socorro, porque por ali (pelo Rio de Janeiro)
se abre grande porta para ser o reino de Portugal
acrescentado em o temporal e espiritual
»
Quatro dias após a carta do «Irmão José» (de Anchieta),
quatro meses após o «bom sucesso do Rio de Janeiro», cabe ao
padre Quirício relatar ocorrências.
Pairava ainda nas recentes notícias uma vaga neblina genésica: — «Faça-se a cidade!»
E a cidade fora feita. Feita em 1565. Quem o diz? O padre
Quirício Caxa, de cujo depoimento, em julho desse ano, irrompem
insistentes clarões, projetados sempre no mesmo sentido:
—
—
-

«
«
«
«

tiros da cidade
recolheram-se à cidade
porto da cidade
chegando-se à cidade

»
»
»
»
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Um representante da Companhia de Jesus, designado para
narrar fatos históricos (carta escrita por comissão do provincial),
devia escrupulizar quanto à fidedignidade.
Palpitam nas entrelinhas dessa carta duas insinuações, a de
unidade política, a de unidade religiosa - - problemas demasiado
relevantes para que um sisudo jesuíta, aliás de nacionalidade
espanhola, deformasse à custa deles a verdade perante o Provincial,
inventando cidade ignorada pelos próprios portugueses, «grande
porta para ser o reino de Portugal acrescentado».
Mera fortificação de emergência, sem o predicamento que o
padre lhe atribuiu de «cidade», nem a observador inexperto se
afiguraria «grande porta», capaz de abrir perspectivas «em o
temporal e espiritual».
«Grande porta», define também o autor da «Anual Do Brasil»,
relativa ao ano de 1567 (padre Diogo Gonçalves?) .
Tivera conhecimento da carta escrita pelo padre Quirício?
Reminiscência ou não, volve à metáfora da «grande porta». E
atribui aliás a Mem de Sá o papel, nada irrelevante, de quem está
«acabando a cidade de S. Sebastião». «Acabando», não iniciando.
Logo, fundada por outrem («Cartas Avulsas», cit., 490; em
„ castelhano, «Cartas dos padres», cit., 208 v . ) .
Escrevia o autor da «Anual» sob reverberação das recentes
glórias genuínas de Mem de Sá no Rio de Janeiro: — aniquilamento
da resistência inimiga na Guanabara, transferência da cidade para
segundo berço geográfico.
d)

PADRE PEDRO RODRIGUES

1605 — «Vida Do Padre José de Anchieta Pelo Padre
Rodrigues Conforme À Cópia Existente Na Biblioteca Nacional de
Lisboa» (ver «Anais Da Biblioteca Nacional», tomo XXIX, páginas
181 a 287):
- «
partia esta frota (a de Estado) da barra
de Bertioga, no ano seguinte de mil quinhentos e
sessenta e cinco, a vinte de Janeiro dia de São Sebastião, que logo ali tomaram por Capitão da empresa, e
padroeiro da cidade
» (pág. 212)
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- «
e desta maneira toda a frota entrou no Rio
em uma maré, e se recolheram pela banda da mão
esquerda da barra em uma enseada detrás de um
penedo altíssimo, a qual chamam o pão de açúcar
donde se diz agora a cidade velha
» (página
n' 213)
— «
algumas vezes deram os inimigos assaltos
na cidade» (pág. 214)
- «
não quiseram cometer a cidade
»
(pág. 214)
— «Destruiu o Governador (Mem de Sá) duas aldeias
de Tamoios mui fortes
tomou o sítio para a
nova cidade» (pág. 215)
- «
morava este Índio uma légua além da nova
cidade» (pág. 216)
Não se trata aqui de mera contribuição bibliográfica, algo
destoante nesta resenha de depoimentos, pesquisados com objetivo
de documentação histórica.
«A Vida Do Padre José De Anchieta» foi elaborada por
iniciativa do padre provincial Fernão Cardim, para «confirmar mais
e autorizar com testemunhos, autênticos «as virtudes daquele que
já ia despontando como «apóstolo do Brasil».
O padre Pedro Rodrigues convivera com Anchieta; aceitou a
incumbência de redigir o trabalho, louvado com um «mui conforme»
pelo padre administrador da cidade, Mateus da Costa Aborim.
Obra de autenticação, competentemente aprovada, sua finalidade deveria torná-la inconciliável com insustentáveis anacronismos.
E no entanto consigna «cidade», «cidade velha», no período de
Estácio, entre 1565 e primórdios de 1567; quando entra a mencionar
o Governador-Geral Mem de Sá, já não emprega simplesmente
«cidade» e sim «cidade nova», como se buscasse em plenitude uma
forma de distinção entre as duas.
E mais. Identifica o padroeiro pré-escolhido, logo que ia
Estácio partir para a Guanabara: — São Sebastião. Padroeiro da
frota?
«Padroeiro da cidade», diz Pedro Rodrigues.
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Logo, vinham fundar cidade em 1565. Sem ordem superior,
não se compreende que o fizessem. E muito menos que quatro
jesuítas, em documentos solenes, tão uniforme e reiteradamente se
equivocassem quanto ao que viam, ouviam ou autenticavam.
Em resumo: — segundo os padres Leonardo do Vale, José de
Anchieta, Quirício Caxa e Pedro Rodrigues, já existia a cidade
em 1565.

II — DOCUMENTOS DE ARQUIVO
Depoimentos e documentos. Depoimentos de contemporâneos,
documentos de arquivo. De sua interseção — vértice de um ângulo
imaginário surge a bissetriz das conclusões históricas.
Aqui mencionaremos apenas documentos oficiais, com data
entre 1565 e 1567, manuseáveis em original ou em cópia autêntica,
quase todos catalogados pelo Departamento de História e Documentação (Secretaria da Educação e Cultura) .
Bastaria um desses documentos - - um por si só - - para
dissolver, com sua força catalítica, todos os resíduos de confusão
em torno da pergunta:
- quando foi fundada a cidade do Rio de Janeiro (a
l 9 de março de 1565, por Estácio? ou a 20 de janeiro
de 1567, por Mem de Sá?).
Adistritos porém a documento único, sepultaríamos no sarcófago da omissão:
- uma centena de referências oficiais à cidade, todas
contemporâneas de Estácio, todas datadas de 1565
ou 1566, todas extraídas de fonte arquivológica.
Para não incidirmos assim em delito de omissão, passaremos
a transcrever excertos de documentos oficiais, onde 129 vezes se
consigna a palavra «cidade», relativa ao Rio de Janeiro nos anos de
1565 e 1566.
Mantida quanto possível a morfologia, modernizamos a ortografia para efeito de acressibilidade. Nossos os grifos. Em transcrição paleográfica, preservada a fastidiosa sintaxe de antanho,
poder-se-á fazer definitivo confronto.

— 20 —
Quanto a conclusões, dimanam dos textos. Escorreitos de
finalidade polemizante, menos inclinados a vencer que a convencer,
valerão como achegas à efeméride do quarto centenário.
a)

SESMARIA DE ESTÁGIO À COMPANHIA DE JESUS

P de julho de 1565 — Sesmaria doada por Estácio de Sá
ao Colégio dos Jesuítas da cidade do Rio de Janeiro
(ver Serafim Leite, «Terras Que Deu Estácio De Sá
Ao Colégio Do Rio De Janeiro», Jornal do Comércio,
17 de fevereiro de 1935; — idem, impresso em Lisboa,
edição Brotéria, 1935; — «Archivum Societatis Jesu
Romanum», XI, 416 a 423, apud Serafim Leite, supra):
«Saibam quantos este estrumento de carta de sesmaria
virem, que no ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil e quinhentos e sessenta e cinco
anos
em esta cidade de São Sebastião do Rio
de Janeiro
me apresentou uma petição, com
dois despachos nela do sr. Estácio de Sá
capitão desta dita cidade de São Sebastião
pede a Vossa Mercê para este efeito lhe conceda uma
água, que poderá estar desta cidade légua e meia, a
qual chamam Iguaçu do nascimento dela té onde entra
na baía e a longo dela, digo da baía, pêra a banda do
noroeste, cortando ao direito, até uma tapera, que se
chama Inhaum
Dou ao colégio de Jesu deste
Rio de Janeiro a terra que me em sua petição pede, e
ser-lhe-á passada a carta, havendo escrivão de ofício,
com as confrontações que diz, e será obrigada a o
confirmar por Sua Alteza ou seu Governador, ao primeiro de julho de mil e quinhentos e sessenta e cinco
anos
com as obrigações e condições do foral
que os Padres de Jesu e colégio residam
nesta cidade ou seus termos ao menos três anos
não o fazendo eles assim, passados os ditos
três anos, se dará a dita terra a quem a aproveite, e
pagarão mil réis para as obras do conselho desta
cidade
e pela dita terra darão caminhos e
serventias, ordenados e necessários para o conselho
desta cidade
Em Pêro da Costa, tabelião
público e do judicial por El-rei nosso Senhor, escrivão
das sesmarias desta dita cidade de São Sebastião e
seus termos
»
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Eis aí. A l? de julho de 1565 concedeu Estácio valioso
património territorial à Companhia de Jesus, para estabelecer nesta
seu colégio na «cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro».
Como e por quê solapar agora, algo intempestivamente, os
alicerces jurídico-políticos de uma doação legal, feita por autoridade
competente?
Competência não poderia deixar de existir. E a «cidade»
necessariamente existia, antes de l' de julho de 1565:
l 9 ) porque não passaria Estácio de tresloucado leguleio, se
doasse terras de cidade então imaginária;
2 9 ) porque não passariam por sua vez de parvos os próprios
jesuítas, se ingenuamente acolhessem doação espúria ou inoperante;
3') porque não se limitariam eles a receber, antes tomaram
iniciativa de requerer terras a Estácio, dupla insensatez, se incompetente o doador;
4') porque significaria capcioso impedimento a condição
(aliás prescrita nas Ordenações) de residência na cidade, se esta
em 1565 ainda fosse fictícia;
59) porque já funcionava em 1565 o tabelião público da
cidade, inconcebível anacronismo se adviesse a partir de 1567 a
vida civil.
Estereotipadas assim em fórmulas tabelioas, emergem das
névoas quinhentistas palavras de advertência, para roteiro de
pesquisador imparcial:
— «Saibam quantos»
esta carta de sesmaria
lerem que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro
já se organizara civilmente antes de l 9 de julho de
1565.
Tal a interpretação da coroa portuguesa. Tal a interpretação
do governo geral do Brasil, entregue no momento ao desembargador
Mem de Sá um letrado, por feliz coincidência.
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Ambos, coroa e governo geral, ratificariam oportunamente a
doação de Estácio, desde os primórdios revestida de cunho legal e
por etapas rejuvenescida em sua seiva jurídica:
l9 de julho de 1565 — doação por Estácio;
27 de novembro de 1565 — registro da doação;
28 de novembro de 1565 — provisão real ordenando posse
e senhorio sem condições;
30 de agosto de 1567 — confirmação por Mem de Sá;
l9 de setembro de 1567 — reivindicação de posse;
15 de dezembro de 1567 — auto de posse;
10 de junho de 1568 — registro do auto de posse;
30 de setembro de 1569 — confirmação definitiva em
nome da coroa.
O texto integral da sesmaria, hoje não conhecido apenas de
oitiva, permitiria acompanhar minudentemente a interconexão dessas
com posteriores providências; ver-se-ia que os trabalhos de medição,
encetados a 28 de janeiro de 1573, findaram a 25 de janeiro do
ano seguinte.
Ratificação plena. Um «cumpra-se», ordenado por Mem de
Sá, sob égide real.
'b)

SESMARIA DE ESTÁCIO A PEDRO RODRIGUES

11 de julho de 1565 — Sesmaria doada por Estácio de Sá
a Pedro Rodrigues, passada a respectiva carta a 6 de
setembro do mesmo ano (ver «Ordens e Provisões
Reais», Livro í, fls. 14 v. a 18 v., Códice l de
Arquivo do Distrito Federal; — Revista «Arquivo Do
Distrito Federal», págs. 12 a 16; — idem, 1953,
págs. 3 a 6);
— «Saibam quantos este instrumento de Carta de Sesmaria
virem, que no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de
mil e quinhentos e sessenta e cinco anos ao seis dias do mês de
Setembro do dito ano, em esta Cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro.»
apareceu Pedro Rodrigues morador nesta dita
Cidade, e me apresentou uma petição com um despacho do Senhor
Estácio de Sá
capitão desta Cidade de São Sebastião

a Onze de Julho de mil e quinhentos e sessenta e cinco
anos
com tal condição que o dito Pêro Rodrigues resida
nesta dita Cidade, ou seus termos ao menos três anos
e
mandou que lhe fosse passada esta carta de sesmaria, e por ela
houvesse a posse, e senhorio dela, para todo sempre, e para seus
brasileiros, e sucessores
e pagará mil réis para as obras
do Conselho desta dita Cidade
e dará caminhos e serventias ordenadas, e necessárias ao Conselho desta dita Cidade
sem outro algum foro, nem tributo, somente
os
dízimos à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ao que
El Rei nosso Senhor concede à Cidade do Salvador da Bahia de
Todos os Santos
e por verdade, eu Pedro da Costa,
Tabelião Público, e do judicial por El-Rei nosso Senhor escrivão das
Sesmarias desta dita cidade de São Sebastião
o escrevi
em meu Livro de notas, donde este instrumento tirei bem
e fielmente sem coisa que dúvida faça
»
Trata-se aqui de sesmaria concedida a pessoa física, dez dias
após a doação obtida pela Companhia de Jesus.
Que se depreende do texto supra? Existência oficial da cidade,
em 1565:
l") não se qualifica Pedro Rodrigues como habitante de vila
ou arraial e sim «morador nesta dita Cidade»;
2 9 ) garante-se posse e senhorio da sesmaria, para herdeiros
e sucessores, dentro da cidade, «sem coisa que dúvida faça»;
39) registra-se a presença de venerando cimélio, primeiro livro
de notas do Tabelionato.
c)

SEGUNDO SESMARIA DE ESTÁCIO A PEDRO RODRIGUES

13 de julho de 1565 - - Segunda sesmaria doada por
Estácio de Sá a Pedro Rodrigues, passada a respectiva
carta a 6 de setembro do mesmo ano (ver «Ordens e
Provisões Reais», Livro I, fls. H v. a 18 v., Códice
do Arquivo do Distrito Federal; — Revista «Arquivo
Do Distrito Federal», págs. 12 a 16; -- idem, 1953,
págs. 3 a 6 ) :
- «Saibam quanto este instrumento de carta de sesmaria
virem
que
em esta cidade de São
Sebastião
com um despacho nela do Senhor
Estácio de Sá Capitão mor da armada
e
Capitão desta Cidade de São Sebastião
Diz
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Pedro Rodrigues, morador e casado nesta cidade de
São Sebastião
e ajudou a situar e povoar a
dita cidade
com tal condição que o dito
Pedro Rodrigues resida nesta dita Cidade
e
pagará mil réis para as obras do Conselho desta dita
Cidade
e pela dita terra dará caminho e
serventias ordenadas e necessárias ao Conselho desta
dita Cidade
conforme ao que El Rei nosso
Senhor concede à Cidade do Salvador da Bahia de
Todos os Santos
e por verdade eu Pedro da
Costa, Tabelião público e do judiical por El Rei nosso
Senhor escrivão das sesmarias desta dita Cidade de
São Sebastião
»
Repetição, «mutatis mutandis», do anterior documento, o de
11 de julho de 1565. Ou seja, a 13 de julho do mesmo ano, segunda
sesmaria concedida a Pedro Rodrigues, que ajudara «a situar e
povoar» a cidade.
Esta última sesmaria, porém, a de 13 de julho, fornece interessante adminículo:
— «Diz Pedro Rodrigues, morador e casado nesta cidade de
São Sebastião
» «Casado nesta cidade de São Sebastião»,
quer dizer, no Rio de Janeiro.
A mulher de Pedro Rodrigues não constitui indício único de
colonização regular. Combater para destruir -- política ultrapassada, sem objetivo concreto •— significaria reincidência. Que
resultara da destruição praticada por Mem de Sá em 1560?
Vinha-se agora, em 1565, para colonizar. Nada estranhável,
portanto, a presença feminina. Outras mulheres surgirão (ver letra
o, «Provisão De Batista Fernandes, Porteiro e Pregoeiro», de 19
de setembro de 1566) .
Observe-se ainda, nas sesmarias de Pedro Rodrigues, aquele
«conforme as que El Rei nosso Senhor concede à Cidade do
Salvador».
«Cidade» do Salvador, «cidade» do Rio de Janeiro (*)
(*) O próprio Mem de Sá ordenou que outra sesmaria, concedida por
Estácío, tivesse toda a força e vigor «como têm as que se fazem na cidade do
Salvador da Bah'a de Todos os Santos» (ver letra d, «Sesmaria De Estácio A
Cidade Para Rocio E Termo») .
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SESMARIA DE ESTÁCIO À CIDADE PARA ROCIO E TERMO

16 de julho de 1565 — Sesmaria das terras para rocio e termo
da cidade do Rio de Janeiro, concedida por Estácio de Sá. Posse
solene, de acordo com o cerimonial da época, a 24 de julho de 1565;
— confirmação e ampliação, a 16 de agosto de 1567; — ordem de
medição, a 7 de janeiro de 1643; •— início de medição, a 25 de maio
de 1667; — início de segunda medição, a 16 de outubro de 1753; —
confirmação, a 8 de janeiro de 1794 (ver «Traslado da medição das
terras do Senado da Câmara», 1753, fls. 4 v., Códice 29 do
Arquivo do Distrito Federal; - - Revista «Arquivo Do Distrito
Federal», 1894, págs. 21 a 25; — idem, 1953, págs. 6 a 8); «—
Traslado da Carta de Sesmaria das terras do Rocio, e termo desta
Cidade do Rio de Janeiro. Saibam quantos este instrumento
virem
Despacho do Senhor Governador //
Apresentem o traslado da dada, que deu Estácio de Sá até onde
à cidade para Rocio // E depois disto
fui à casa de Pedro
da Costa Escrivão das dadas e lhe pedi uma certidão e traslado da
dada, que Estácio de Sá, que Deus tem deu de Rocio a esta cidade
certifico eu Pedro da Costa, Tabelião das notas e
Escrivão das Sesmarias desta cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro
que eu tenho em meu poder uma petição, que os
moradores e situadores que ajudaram a situar esta dita cidade
fizeram ao capitão Mor Estácio de Sá, que Deus tem, em a qual
lhe pediram e requereram que lhes desse terras
ao qual
requerimento o dito capitão Mor saiu com seu despacho
que
dava aos suplicantes para gastos e rocios desta cidade,
que ora edificada tinha em nome de El Rei nosso Senhor e por seu
mandado e do seu Governador~Geral Mem de Sá
uma
légua e meia de terra, começando da casa da pedra ao longo da Baia
até onde se acabar, e para o sertão o mesmo
o qual
despacho foi feito a 16 de julho do ano de sessenta e cinco
o qual está assinado pelo dito capitão Mor Estácio de Sá
e depois de tudo isso
fui eu Tabelião por
mandado do dito capitão Mor Estácio de Sá às pousadas de João
Prosse e lhe perguntei como tomara posse das terras, que estavam
assinadas e confrontadas para o conselho desta cidade
e
logo pelo dito João Prosse me foi dito a mim Tabelião que aos
vinte e quatro dias do mês de julho do dito ano de sessenta e cinco
fora o dito capitão Mor Estácio de Sá com os moradores e povoadores desta cidade a maior parte deles à banda de além, donde se
chama a carioca que era termo desta cidade
porquanto
para este caso o dava por Procurador da dita cidade
e que
sendo assim tomada a dita posse, se tornaram para a cidade
o qual está assinado pelo dito capitão Mor, e João Prosse,

— 26 —

— 27 —

e Meirinho
Despacho do Senhor Governador — Vista a
dada de Estácio de Sá, que Deus tem, e como deu de termo a esta
cidade légua e meia de quadra para rocio e pastos de gado, lha
confirmo, a qual légua e meia correrá direita ao longo da costa e
duas léguas para o sertão e lhe dou mais seis léguas de termo em
quadra e lhe farão disso carta em forma, hoje dezesseis dias do mês
de Agosto de mil e quinhentos e sessenta e sete anos
e
assim hei por bem, que posto que o dito meu regimento não diga
nem fale em esta dita cidade de São Sebastião deste Rio de Janeiro,
hei por serviço de El Rei nosso Senhor que esta dita carta tenha
toda a força e vigor, como têm as que se fazem na cidade do
Salvador da Bahia de Todos os Santos
»
Coordenemos em ordem progressiva os acontecimentos aí
expostos regressivamente:

10') a 8 de janeiro de 1794 sobreveio o último retoque
jurídico, em nome da Rainha D. Maria I (a louca), por intermédio
do então Príncipe Regente D. João (futuro D. João VI) .

1°)
a 16 de julho de 1565 concedeu Estácio, para património
territorial da cidade, légua e meia de frente por outra de fundo;
2 9 ) a 24 de julho de 1565 foi dada posse solene desse
património territorial a João Prosse, procurador «ad hoc» da cidade,
sem lavratura de auto, por falta de tabelião (ver documento de 20
de setembro de 1565);
3°) a 26 de outubro de 1565, por ordem de Estácio, lavrou-se
o auto (ver n9 5 desta enumeração):
4') a 16 de agosto de 1567, morto Estácio, foi confirmada
por-Mera de Sá a sesmaria de 16 de julho de 1565 (confirmada e
ampliada);
59)
posse;

a 18 de agosto de 1567 tirou-se certidão do auto de

6') a 10 de outubro de 1567 tirou-se o traslado que estamos
analisando.
Em etapas complementares adviriam as malhas intermitentes de
uma rede administrativa, cujo elo inicial despontara nas mãos do
previdente Estácio de Sá:
7°) a 7 de janeiro de 1643 deu-se ordem para fixação de
limites;
8 9 ) a 25 de maio de 1667 iniciou-se medição;
9') a 16 de outubro de 1753 iniciou-se nova medição, concluída a 2 de setembro de 1753 e julgada a 20 de fevereiro;

Estranhe-se a demora na concatenação de fios, não a firmeza
jurídica do elo inicial:
- se a Estácio faltasse investidura para conceder património
territorial à cidade, obviamente não lhe teriam solicitado moradores
e situadores desta;
- se encaminhassem irregularmente a solicitação, não lhes
teria sido ela concedida, salvo por flagrante inadvertência;
— se fosse inadvertidamente concedida por Estácio, não teria
sido confirmada por Mem de Sá;
-- se fosse abusivamente confirmada por Mem de Sá, rão
teria sido ratificada pela coroa portuguesa.
Posse ratificada por instâncias superiores; portanto, sem eiva
insanável. Posse aliás solene, consentânea com os hábitos da época.
Posse cujo cerimonial obedeceu ao simbolismo jurídico, possível
vergôntea do Direito romano: — o que se fez foi tomar nas mãos
«as partes reais da terra», isto é, «ramos, terra, canoulos, erva, um
pouco de pau, colmo, telha, folhas, cepa, etc,» e passear nela, tal
como Afonso Henriques a percorrer todos os muros das fortificações
da Cassba ( * ) .
Designado um procurador «ad hoc» para receber o património
em nome de todos, todos assentiram em que tal procurador tomasse
posse como representante da coletividade. Ninguém levantou
embargos tempestivamente.
Ao «doutor Mem de Sá. que com razão pode ser espelho de
governadores do Brasil» ( * ) , caberia desde logo denunciar aquela
insensatez: — como conceder património territorial a uma cidade
ainda não fundada?
E que decidiu o desembargador Mem de Sá?
( * ) Cf. Leite de Vasconcelos, «Costumes do ato de tomar posse», í/t
«Jornal de Santo Tirso>, n.° 47, 24 de março de 1921; — Augusto César Pires
de Lima, «Simbolismo Jurídico», in «Estudos Etnográficos, Filológicos e Históricos», separata do «Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra», vol. VII, Coimbra, 1923.
(*) Cf. Frei Vicente do Salvador, «História do Brasil», 3' cd., 166.

— 28 —

— 29 —

Ordenou apresentassem o ato de Estácio e já nesse despacho
preliminar incluiu a palavra «cidade»;

Júnior, cópia autêntica de Célia Cunha de Oliveira Machado,
pág. 5):

— «Apresentem o traslado da dada, que deu Estácio de Sá até
onde é dado à cidade paia Rocio».
E a seguir confirmou o património da cidade concedido por
Estácio, atitude mais própria de um cúmplice beócio que de um
desembargador governante, se espúrias a doação de Estácio e a
posse pelo procurador João Prosse:
- «Vista a dada de Estácio de Sá, que Deus tem
lha confirmo.»
Confirmou e até ampliou, não sem lembrar que seu regimento
era omisso quanto ao Rio de Janeiro, mas que ele, Mem de Sá,
ordenava tivesse a sesmaria toda a força e vigor, «como têm as que
se fazem na cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos.»
Confirmado assim o património da cidade, identificou também
seu fundador. Para despachar, teve em mãos, sem retificá-lo, o
documento em que Estácio
— «
dava
pastos e rocias desta cidade, que
ora edificada tinha em nome de El-Rei nosso Senhor, e por seu
mandado, c do seu Governador-Geral Mem de Sá
»
Aí está o resumo histórico do episódio de fundação, fornecido
com vastas ao futuro pelo sacrificado fundador: — fundou Estácio
a cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, por ordem do governador geral e do rei de Portugal, em nome deste.
Desconhecemos hoje o exato teor dessa ordem. Não poderiam
desconhecê-lo Mem de Sá e a coroa portuguesa, cujo timbre de
aprovação prestigiou para sempre o ato e a afirmativa de Estácio.
e)

PROVISÃO DE PEDRO DA COSTA, ESCRIVÃO DAS SESMARIAS E
TABELIÃO DAS NOTAS

20 de setembro de 1565 —Nomeação do Escrivão das sesmarias e Tabelião das Notas, Pedro da Costa, feita por Mem de Sá.
Já era Tabelião do público e judicial (ver «Ordens e Provisões
Reais», Livro I, fls. 7v. a 8v. Códice do Arquivo do Distrito
Federal; — Revista «Arquivo do Distrito Federal», 1894, págs. 17;
- «Prefeitura Municipal do Distrito Federal. Livro primeiro de
Ordens e Provisões Reais» etc., publicação do prefeito Prado

- «Mem de Sá do Conselho de El Rei nosso Senhor, Capitão
da Cidade do Salvador da Bahia
Faço saber aos que esta
minha provisão for mostrada
que havendo respeito a
Pedro da Costa se achar comigo na tomada do Rio de Janeiro e o
fazer de sua pessoa mui valentemente, assim no edificamento da
cidade de São Sebastião que o Capitão mor Estácio de Sá fez no
dito Rio de Janeiro e o fazer mui animosamente, e seja lá morador
com sua mulher
Hei por bem o serviço do dito Senhor
em seu nome lhe dar os ofícios de escrivão das sesmarias e Tabelião
das notas da dita Cidade de São Sebastião
e ele dito
Pedro da Costa largará o ofício de público e judicial que por minha
provisão serve
»
Mem de Sá, em 1565, nomeia um Tabelião. Justifica sua
escolha perante todos a quem «for mostrada». Colimava premiar o
destemer daquele que tanto se destacara na
— «
cidade de São Sebastião que o Capitão mor
Estácio de Sá fez no dito Rio de Janeiro.»
Desembargador, governador geral do Brasil, membro do Conselho de El Rei, sabia Mem de Sá definir, em documento público,
atos oficiais praticados por Estácio.
Parece desarrazoado tentarmos hoje desmenti-lo, quando ele,
Mem de Sá, afirma, em 1565, que «o Capitão mor Estácio de Sá
fez» uma cidade no Rio de Janeiro.
Que significava, no caso, «fazer cidade»?
Fazê-la, no sentido de construí-la in totum, implicaria irrealizável façanha. Nem os oitocentos anos bíblicos de Matusalém
bastariam a Estácio de Sá para concluir a cidade que fundou, isto é,
que «fez no dito Rio de Janeiro», conforme testemunho do provecto
Mem de Sá ( * ) .
/)

PROVISÃO DE MIGUEL
JUDICIAL E DAS NOTAS

FERRÃO,

TABELIÃO

DO

PÚBLICO

2 de dezembro de 1565 — Nomeação do Tabelião do público
judicial e das notas, Miguel Ferrão, feita por Mem de Sá (ver
(*) Ao primeiro governador 'geral, Tomé de Souza, qua «fundou» a cidade
do Salvador, o Rei mandara, textualmente, «.fazer uma Fortaleza, e povoação
grande, e forte na Bahia de Todos os Santos.» (Biblioteca Nacional, Documentos
Históricos, Vol. XXXV, pág. 3 ) . Fundou, isto é, fez a cidade.
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«Ordens e Provisões Reais», Livro I, fls. 12 v. a 13 v., Códice do
Arquivo do Distrito Federal; — Revista «Arquivo do Distrito
Federal», vol. 3°, págs. 153-154; — «Prefeitura Municipal do
Distrito Federal. Livro primeiro de Ordens e Provisões Reais» etc.,
publicação do prefeito Prado Júnior, cópia autêntica de Célia Cunha
de Oliveira Machado, págs. 9-10):
— «Mem de Sá do Conselho de El Rei nosso Senhor, Capitão
da Cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, e Governador
Geral de todas as mais Capitanias
Lei por serviço do dito
Senhor dar ao dito Miguel Ferrão o ofício do público judicial da
Cidade de São Sebastião e seus termos e assim das notas, por ser
apto para isso, e Pedro da Costa o renunciar em as minhas
mãos
»
Como todos os documentos congéneres da época, começa este
pelas enumerações de estilo, segundo as quais tinha Mem de Sá
competência legal para prover: — «Governador-Geral de todas as
mais Capitanias», não apenas Capitão da Cidade do Salvador.
O que não podia era nomear tabelião da «Cidade de São
Sebastião», sem preliminarmente reconhecer existência oficial dessa
mesma «cidade».
Conclua-se, portanto: — a 2 de dezembro de 1565 concedia
Mem de Sá ao Rio de Janeiro denominação legal de «cidade».
Sobre Miguel Ferrão, veja-se letra «p», documento de 30 de
outubro de 1566.
g)

TERMO DE ELEIÇÍÃO E POSSE DE JOÃO PROSSE, ALMOTACÉ

4 de setembro de 1566 — Eleição do almotacé João Prosse e
posse imediata, dada pelo alcaide-mor Francisco Dias Pinto, em
presença do juiz ordinário Pedro Martins Namorado (ver «Ordens
e Provisões Reais», Livro II, fls. 62, Códice do Arquivo do Distrito
Federal; — «Prefeitura Municipal do Distrito Federal. Segundo e
Terceiro Livros De Ordens e Provisões Reais» etc., publicação do
prefeito Prado Júnior, cópia autêntica por Célia Cunha de Oliveira
Machado, pág. 4; — Revista «Arquivo do Distrito Federal», 1953,
págs. 10-11):
— «Em os quatro dias do mês de setembro de mil e quinhentos
sessenta e seis anos, em esta cidadã de São Sebastião do Rio de
Janeiro
estando aí presente
Pedro Martins
Namorado, juiz ordinário, e Francisco Dias Pinto, alcaide-mor desta

dita cidade
que nesta Cidade era mais necessário
chamar a João Prosse
em esta dita Cidade e à
qual ele veio logo
e lhe disse que ele (Estácio) lhe dava
e entregava aquela vara de El Rei nosso Senhor na sua mão para
que ele servisse de Almotacé
e mandou ao dito Alcaidemor Francisco Dias Pinto que lhe desse juramento dos Santos
Evangelhos conforme e como El Rei nosso Senhor manda em suas
ordenações no título dos Almotaceis
e assinou aqui este
termo que assim o dito capitão-mor mandou a mim Tabelião que
fizesse em este livro das notas da Câmara desta dita cidade
»
Outro documento oficial. Toma posse o almotacé, espécie de
COFAP da época.
Tinha-se então por símbolo de autoridade uma vara vermelha,
de que ainda são caçulas o «bastão de comando» e quejandas
exteriorizações.
Daí entregar Estácio a João Prosse aquela «vara de El Rei
nosso Senhor na sua mão». Que todos obedecessem ao almotacé,
Para tanto, à posse do primeiro almotacé estiveram presentes
o próprio Estácio de Sá e mais o alcaide-mor, o juiz ordinário, o
tabelião.
Já em 1566, no Rio de Janeiro, desempenham normalmente
atribuições o alcaide-mor da cidade, o juiz ordinário da cidade, o
tabelião da cidade.
Que antes de setembro de 1566 haviam sido nomeados ou
providos o alcaide Francisco Dias Pinto e o juiz Pedro Martins
Namorado, comprova-o com designação nominal de ambos o
presente documento público de posse do primeiro almotacé.
Provas diretas, provas de arquivo, extraviaram-se; faltam as
seis folhas iniciais do livro l 9 de Ordens Régias (Arquivo Histórico,
Guanabara); só pelo índice geral se fica sabendo que naquelas
folhas figuravam posse e nomeação do alcaide Francisco Dias Pinto.
Quanto a Pedro Martins Namorado, sobram comprovantes da
atuação como juiz (letras «h», «i», «j», «l», «m», «n», «p», «q»,
«r», «s») .
h)

PROVISÃO DE FRANCISCO FERNANDES, ALCAIDE E CARCEREIRO

13 de setembro de 1566 — Nomeação do Alcaide e Carcereiro,
Francisco Fernandes, feita por Estácio de Sá. Posse a 26 de
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setembro (ver «Ordens e Provisões Reais», Livro I, fls. 8 v.,
Códice do Arquivo do Distrito Federal; - - Revista «Arquivo do
Distrito Federal», 1894, págs. 441-442; — idem, 1953, págs. 12-13;
— «Prefeitura Municipal Do Distrito Federal. Livro primeiro De
Ordens E Provisões Reais» etc., publicação do prefeito Prado
Júnior, cópia autêntica por Célia Cunha de Oliveira Machado,
págs. 6-7):

Nela se pormenorizam etapas, «canais competentes» de um ato
administrativo, em ritmo não discrepante do atual:

— «Estácio de Sá Capitão-mor da armada que El Rei nosso
Senhor mandou a correr esta costa do Brasil, e a povoar este Rio
de Janeiro, em ele ora estou fazendo fortaleza em nome do dito
Senhor, e Capitão desta cidade de São Sebastião etc. Faço saber
ao Ouvidor Geral destas partes do Brasil, e bem assim a todos os
outros Ouvidores, Juizes e Justiças desta Cidade de São Sebastião,
a que esta minha provisão for mostrada, e o conhecimento dela com
direito pertencer que eu provejo ora em nome do dito Senhor de
Alcaide, e Carcereiro desta Cidade a Francisco Fernandes ora
estante em ela, por ser pessoa muito suficente para servir os tais
cargos, os quais servirá enquanto eu o houver por bem, e o Senhor
Governador Mem de Sá ou Sua Alteza não mandarem o contrário
com os quais ofícios de Alcaide e Carcereiro haverá todos os prós,
e percalços que diretamente lhe pertencerem (textual); o qual
Francisco Fernandes haverá juramento dos Santos Evangelhos para
que bem e verdadeiramente sirva os ditos cargos, guardando cm
tudo o serviço de Deus e de Sua Alteza, o bem das partes; o qual
juramento lhe será dado pelo Juiz Ordinário desta Cidade na forma
que se costuma dar, do que se fará termo nas costas desta por ele
assinado pelo que mando a todas as justiças desta Cidade que o
deixem servir os ditos ofícios e o conheçam por tal, e com haver o
dito juramento por esta minha provisão o hei por metido de posse;
cumpri o (cumpri-o) assim uns e outros sem dúvida que a isso
ponhais por que assim o hei por serviço de Sua Alteza. Feita nesta
Cidade de São Sebastião sob meu sinal somente aos treze dias do
mês de Setembro. João Luís do Campo escrivão da armada e
feitoria a fez de mil e quinhentos sessenta e seis anos // Estácio
de Sá // houve Francisco Fernandes atrás conteúdo em esta
provisão juramento dos Santos Evangelhos, pelo Juiz Pedro Martins
Namorado, na forma costumada, e jurou perante mim escrivão de
servir bem, e fielmente hoje vinte e seis de Setembro de mil e
quinhentos sessenta e seis anos, e assinou aqui com o dito Juiz; eu
João Luís do Campo escrivão que o escrevi // Francisco Fernandes
// Pedro Martins Namorado.»
Peça inteiriça. Tão concatenada que se diria redigida para
elucidação de pesquisadores.

l') ao Ouvidor geral do Brasil e a todos os serventuários da
justiça local, faz saber Estácio de Sá que nomeia o Alcaide
(pequeno) e Carcereiro da cidade, rompante de mórbida insolência,
desde que lhe faltasse investidura legal para nomear;
2°) acrescenta não prover por prazo determinado e sim
enquanto houvesse por bem, isto é, deixa a seu arbítrio a permanência do servidor, ressalvada como sempre a hipótese de ordem
superior em contrário;
39) prescreve juramento de posse e seu ritual, na forma
costumeira, dado pelo Juiz Ordinário da cidade;
4 9 ) estabelece que o respectivo termo de posse virá nas
costas da provisão, assinado pelo provido;
5 9 ) ordena que o reconheçam como tal, vale dizer, como
Alcaide e Carcereiro da cidade, «sem dúvida que a isso ponhais».
Semelhante nomeação de subalterno, revestida de requisitos
extrínsecos e intrínsecos, assinada pelo juiz Pedro Martins Namorado (ao empossar o provido) e por Estácio, com seu sinal
«nesta Cidade de São Sebastião»
prova que o Capitão Estácio de Sá em 1566 governava «cidade»,
capacitado para prover a seu próprio alvedrio — «sem dúvida que
a isso ponhais».
i)

TERMO DE POSSE DE PEDRO DA COSTA, TABELIÃO DAS NOTAS
E ESCRIVÃO DAS SESMARIAS

16 de setembro de 1566 - - Termo que mandaram fazer
Estácio de Sá e o juiz Pedro Martins Namorado de como Pedro da
Costa desistiu de Tabelião do público judicial e prestou juramento
de posse nos ofícios de Tabelião das notas e Escrivão das sesmarias
(ver «Ordens e Provisões Reais», Livro II, fls. 63-64, Códice do
Arquivo do Distrito Federal; - - Revista «Arquivo Do Distrito
Federal», 1895, vol. 2, págs. 472-473; -- idem, págs. 14-15; «Segundo E Terceiro Livros De Ordens E Provisões Reais» etc.,
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publicação do prefeito Prado Júnior, cópia autêntica por Célia
Cunha de Oliveira Machado, págs. 5-6):
«Em os dezesseis de Setembro de mil e quinhentos e
sessenta e seis anos, em esta cidade de São Sebastião, nas pousadas
do Senhor Capitão mor Estácio de Sá, estando o dito Capitão mor,
o Juiz ordinário Pedro Martins Namorado
apareceu Pedro
da Costa Tabelião do público e judicial, em esta dita Cidade, e por
ele foi dita a ambos
que o Senhor Governador Mem de
Sá lhe tinha feito mercê em sua vida, dos ofícios de Tabelião do
público e judicial desta cidade, e que ele achava que os ofícios do
judicial eram muito trabalhosos
pelo que desistia do ofício
de Tabelião do Judicial
e sob cargo do dito juramento lhe
disse que ele servisse os ditos ofícios de Escrivão das sesmarias
desta Cidade, e de Tabelião das notas, como em sua provisão se
continha
e eu João Luís do Campo escrivão da armada
e feitoria que o escrevi por em esta Cidade não haver ao presente
Tabelião para o poder fazer
»
Ocorre aqui uma circunstância não somenos: - - a causa da
desistência expressamente formulada pelo servidor.
Pedro da Costa, que já era tabelião do público e judicial,
obtivera de Mem de Sá, a 20 de setembro de 1565, nomeação para
tabelião das notas e escrivão das sesmarias.
O termo de desistência do primeiro cargo e posse no segundo,
16 de setembro de 1566, explica sem acomodações nem subterfúgios
— «
que ele (Pedro da Costa) achava que os ofícios
do judicial eram muito trabalhosos
»
Encurralamos assim o raciocínio num beco sem saída, caso
dialèticamente aceitemos fundação da cidade em 1567:
— a cidade só existiu em 1567, mas, desde o ano anterior,
alegava excesso de trabalho o tabelião dessa mesma cidade.
Ou o tabelionato era fatigante, nesse ano de 1566, ou não era.
Se não era, pecaram Mem de Sá, Estácio de Sá, Pedro Martins
Namorado, cúmplices no mínimo de ruinosa transigência.
Se era, prova-se com o argumento de Pedro da Costa, aceito
sem reparo por vultos de atuação limpa, a intensidade da vida
citadina ao tempo de Estácio (ver letra «l», «Provisão De Gaspar
Rodrigues De Gois») .

;')

AUTO DE FIANÇA DE PEDRO DA COSTA, TABELIÃO DAS NOTAS
E ESCRIVÃO DAS SESMARIAS

16 dz setembro de 1566 — Auto de fiança que tomou o juiz
Pedro Martins Namorado a Pedro da Costa, para servir de
Tabelião das notas e escrivão das sesmarias, sendo fiador Manuel
de Brito, cavaleiro fidalgo, morador em Lisboa, de passagem na
cidade do Rio de Janeiro (ver «Ordens e Provisões Reais», Livro
II, fls. 64-65. Códice do Arquivo do Distrito Federal; — Revista
«Arquivo Do Distrito Federal», 1895, Vol. 2, págs. 470-471;
«Prefeitura Do Distrito Federal. Segundo E Terceiro Livros De
Ordens E Provisões Reais» etc., publicação do prefeito Prado
Júnior, cópia autêntica por Célia Cunha de Oliveira Machado,
pág. 6 ) :
- «Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil e
quinhentos e sessenta e seis anos, aos dezesseis dias do mês de
Setembro do dito ano, em esta Cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro, de que é Capitão Estácio de Sá, capitão mor da armada
que El Rei nosso Senhor mandou
estando aí Pedro
Martins Namorado, Juiz ordinário em esta dita Cidade, logo aí
apareceu Pedro da Costa e por ele foi dito
que já tinha
havido juramento
pelo que logo por ele foi apresentado
por seu fiador aos ditos ofícios de Tabelião das notas e das dadas,
de quantia de trinta mil réis, a Manuel de Brito, cavaleiro fidalgo
ora estante em esta dita Cidade
conforme as
ordenações de El Rei nosso Senhor
e eu João Luís do
Campo escrivão da armada e feitoria que o escrevi, por não haver
Tabelião ao presente em esta Cidade
»
Antes da assinatura do juiz Pedro Martins Namorado vem a
do fidalgo Manuel de Brito, presumível amigo de Pedro da Costa,
pois lhe serve de fiador. Garantia, bens móveis e de raiz (quer do
fiador, quer do afiançado) .
Tudo «conforme as ordenações de El Rei nosso Senhor», isto
é, conforme legislação vigente.
Pois bem, o fidalgo, o juiz, o serventuário da justiça inserem
as respectivas assinaturas, sem ressalva de qualquer espécie, nesse
documento de índole oficial, cujo texto reiteradamente se reporta
à «Cidade».
E mais. O escrivão, redator do auto, provam que existe
em 1566:
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— «
esta Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro,
de que é Capitão Estácio de Sá, capitão-mor da armada. . .» ( * )
Com inesperada e prestimosa clareza, fornece elementos para
a síntese didática:

Tentava-se evitar solução de continuidade; Pedro Martins
Namorado, Juiz ordinário em 1566, requeria perante Estácio a
presença do serventuário «para com ele poder fazer o que a seu
cargo convenha.»
Note-se: — é a Estácio, não a outrem, que o Juiz requer.
Assim como Mem de Sá, Governador-Geral nomeara Pedro
da Costa, agora Estácio, em função de Governador, nomeia Gaspar
Rodrigues, o segundo titular.
Indispensável, pois, o exercício ininterrupto do tabelionato, na
cidade do Rio de Janeiro, desde setembro de 1566.

Rio de Janeiro — intitulado «Cidade»
Estácio de Sá — intitulado «Capitão da Cidade».
/)

PROVISÃO

DE GASPAR RODRIGUES DE GOIS,

TABELIÃO DO

JUDICIAL

16 de sztembro de 1566 - - Nomeação, por Estácio de Sá, do
Tabelião do judicial, Gaspar Rodrigues de Gois. Sucedia a Pedro
da Costa, que desistira para ser Tabelião das notas e Escrivão das
sesmarias (ver «Ordens e Provisões Reais», Livro I, fls. 9-11,
Código do Arquivo do Distrito Federal; — «Prefeitura Municipal
Do Distrito Federal. Livro primeiro de Ordens e Provisões Reais»
etc., publicação do prefeito Prado Júnior, cópia autêntica por Célia
Cunha de Oliveira Machado, págs. 7-8; -- Revista «Arquivo Do
Distrito Federal», 1953, págs. 13-H):
- «Estácio de Sá
capitão desta Cidade de São
Sebastião
Faço saber
que por quanto Pedro da
Costa que nesta Cidade servia de Tabelião do público, e judicial
tem ora desistido
pelo servir de Escrivão das
dadas das Sesmarias e de Tabelião das notas desta Cidade
e o Juiz não ter quem escreva o que a esse cargo compete,
e me requerer que lhe desse escrivão para com ele poder fazer o que
a seu cargo convenha
pelo que respeitando aos serviços
que Gaspar Rodrigues de Gois ora estante nesta Cidade tem feitos
a Sua Alteza
o provejo
do ofício de Tabelião
do judicial desta Cidade de São Sebastião
e esta registrada no livro dos registros desta Cidade
Feita em esta
Cidade de São Sebastião
»
Pedro da Costa, Tabelião do público judicial, nomeado por
Mem de Sá, desistira do cargo, sob alegação de trabalhoso. No
mesmo dia da desistência oficial, é nomeado substituto, pelo Capitão
Estácio de Sá.
Qual a razão determinante do açodamento?
(*) Estácio já fora nomeado «Capitão da Cale Conceição», por Mem de
Sá, a 1." de abril de 1559, em o soldo de dois mil réis mensais e quinhentos réis
de mantimentos, igual ao que percebia o capitão do bergantim «São Tomé».

m)

TERMO DE POSSE DE GASPAR RODRIGUES DE GOIS, TABELIÃO
DO JUDICIAL

16 de setembro de 1566 — Termo de juramento que foi
tomado a Gaspar Rodrigues de Gois pelo Juiz Pedro Martins
Namorado para servir de Tabelião do judicial (ver «Ordens e
Provisões Reais», Livro II, fls. 62, Códice do Arquivo do Distrito
Federal; — Revista «Arquivo Do Distrito Federal», 49, pág. 393;
- idem, 1953, págs. 15-16; -- «Prefeitura Do Distrito Federal.
Segundo E Terceiro Livros De Ordens e Provisões Reais» etc.
publicação do prefeito Prado Júnior, cópia autêntica por Célia
Cunha de Oliveira Machado, pág. 7):
— «Em os dezesseis dias do mês de Setembro, de mil e
quinhentos e sessenta e seis anos em esta cidade de São Sebastião
estando aí Pedro Martins Namorado Juiz ordinário aí
perante ele apareceu Gaspar Rodrigues de Gois
e por
ele foi dito
que
Estácio de Sá lhe tinha feito
mercê do Ofício de Tabelião do judicial desta Cidade, o qual ofício
era o que Pedro da Costa servia
e logo lhe deu juramento
para que
servisse
de Tabelião, do
judicial desta Cidade
»
Com este compromisso da posse, onde de novo se alude ao
predicamento de «cidade», passou a coexistir no Rio de Janeiro, em
setembro de 1566, um trio de servidores especializados:
- Gaspar Rodrigues de Gois, Tabelião do público e judicial,
dependendo apenas de fiança, que incontinenti sobreveiu;
- Pedro da Costa, resignatário do público e judicial por
excesso de trabalho e recém-investido no cargo de Escrivão
das Sesmarias e Tabelião das notas;
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— João Luís do Campo, escrivão da armada e feitoria, que
redigiu e subscreveu o termo da posse de Gaspar.
Para cidade nascente, um não seria pouco, o trio era demais.
n)

AUTO DE FIANÇA DE GASPAR RODRIGUES DE GOIS, TABELIÃO
DO JUDICIAL

16 de setembro de 1566 — Auto de fiança que tomou o juiz
Pedro Martins Namorado a Gaspar Rodrigues de Gois para servir
de Tabelião do público e judicial, sendo fiador Baltazar de Morais,
morador em S. Vicente (ver Revista «Arquivo Do Distrito Federal,
4', págs. 245-246; -— «Prefeitura Do Distrito Federal. Segundo e
Terceiro Livros De Ordens E Provisões Reais» etc., publicação do
prefeito Prado Júnior, cópia autêntica por Célia Cunha de Oliveira
Machado, págs. 7-8):
— «Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo mil e
quinhentos e sessenta e seis anos, aos dezesseis dias do mês de
setembro do dito ano, em esta cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro
estando aí Pedro Martins Namorado, Juiz
ordinário em esta dita Cidade, logo perante ele apareceu Gaspar
Rodrigues de Gois
Tabelião do judicial desta Cidade
pelo que ele apresentava por seu fiador
a
Baltazar de Morais, ora estante em esta Cidade e morador na
Capitania de São Vicente
»
Novamente «cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro», antes
de 1567; e novamente em função o juiz ordinário Pedro Martins
Namorado, cujo desempenho oficial não há-de ser posto em dúvida,
ainda que por extravio não lhe possamos compulsar hoje o título
de provimento.
o)
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Prado Júnior, cópia autêntica por Célia Cunha de Oliveira Machado, pág. 8):
— «Traslado da Provisão de Batista Fernandes de Porteiro
desta Cidade. Estácio de Sá
Capitão desta Cidade de
São Sebastião
provejo ora de Porteiro, e Pregoeiro desta
Cidade de São Sebastião
e assim da Câmara, a Batista
Fernandes
por seu ato e
por quanto sempre
trouxe na sua companhia como ainda agora tem sua mulher, respeitando a virem ambos ajudar a povoar esta Cidade
e esta
(provisão] será registrada no Livro da Câmara desta Cidade, para
se saber em todo o tempo como assim foi provido
Feita
em esta Cidade de São Sebastião
— e assim mais provejo ao dito Batista Fernandes atrás, de
Porteiro dos órfãos desta dita Cidade de São Sebastião
Feita em esta Cidade de São Sebastião
aos dezenove dias
do mês de outubro
de mil e quinhentos e sessenta e seis
anos
— Foi metido de posse dos cargos conteúdos nesta provisão
hoje dezenove de outubro do sobredito ano
»
Preliminarmente: qualquer dos cargos, para que foi Batista
Fernandes nomeado — um a 19 de setembro de 1566, outro a 19
de outubro do mesmo ano — concorre para testemunhar titulação
de «cidade» («Porteiro, e Pregoeiro desta Cidade de São Sebastião,
e assim da Câmara»; «Porteiro dos órfãos desta dita Cidade de São
Sebastião»).
Desbastando o quinhentismo do escrivão:
— Porteiro da Cidade
— Pregoeiro da Câmara da Cidade
— Porteiro dos órfãos da Cidade.

PROVISÃO DE BATISTA FERNANDES, PORTEIRO E PREGOEIRO

19 de setembro de 1566 — Nomeação de Batista Fernandes,
por Estácic de Sá, para Porteiro e Pregoeiro da Cidade e da
Câmara, e ainda, sob o mesmo cabeçalho, para Porteiro dos órfãos.
Posse nos cargos a 19 de outubro (ver «Ordens e Provisões Reais»,
Livro I, fls. 11, Códice do Arquivo do Distrito Federal; — Revista
«Arquivo Do Distrito Federal», 1894, pág. 19; - - idem, 1953,
pág. 16; - - «Prefeitura Municipal Do Distrito Federal. Livro
Primeiro De Ordens e Provisões Reais» etc., publicação do prefeito

Logo, em 1566 havia portas da cidade, o que aliás se reitera
em sadias fontes bibliográficas; havia Câmara da Cidade, carecida
de pregoeiro, e um Livro da Câmara, que se perdeu; havia quem
zelasse pelos órfãos, em caráter oficial, sugerindo assim presença
de menores.
Presença de mulheres — mulheres heróicas — essa é indubitável. Estimulada oficialmente, favoreceu a escolha de Batista

Fernandes, segundo afirma o próprio Estácio de Sá, ao nomeá-lo
porteiro e pregoeiro:

Não encerra novidade. O que já está a exigir explicação
metódica é a contradança de tabeliães, nomeados todos para a
mesma cidade incipiente.

- «
por quanto sempre trouxe na sua companhia
como ainda agora tem sua mulher, respeitando a virem
ambos ajudar a povoar esta Cidade
»

A 20 de setembro de 1565 (ver letra «e»), para premiar
serviços prestados na tomada do Rio de Janeiro e no «edificamento»
da cidade que Estácio fizera, o governador geral Mem de Sá nomeia
Pedro da Costa «escrivão das sesmarias e Tabelião das notas».
À 2 de dezembro de 1565 (ver letra « f » ) por «Pedro da Costa
o renunciar em as minhas mãos», nomeia Miguel Ferrão para os
ofícios cumulativos do público judicial e das notas.
A 16 de setembro de 1566 (ver letra «l»), na ausência de
Miguel Ferrão, que ainda não se empossara, Estácio nomeia Gaspar
Rodrigues de Gois Tabelião do judicial. Dá-lhe posse e recebe
fiança.
A 30 de outubro de 1566 (letra «p»; que ora sumariamos),
aparecendo na cidade Miguel Ferrão, portador do documento de 2
de dezembro de 1566 (letra « f » ) , por onde comprova haver sido
então nomeado tabelião do público judicial e das notas, é normalmente empossado e presta fiança (ver letra «q») . ( * )

Parece que os Fernandes timbraram em dar bom exemplo;
Baltazar Fernandes, um dos pioneiros da cidade, como Batista
Fernandes, fora «dos primeiros a povoá-la com mulher e filhos»
(Livro Primeiro de Ordens e Provisões, 16) . Filhos menores?
Também consignam presença feminina, na época de fundação
da cidade, não só a carta do padre Quirício Caxa, de 13 de julho
de 1565, como a segunda provisão de Estácio a Pedro Rodrigues
(ver letra «c») e ainda a provisão de Pedro da Costa (ver letra
«e»), esta última com meridiana clareza: — «
lá (no Rio)
morador com sua mulher
»
«Com sua mulher», em 1565.
p)

TERMO DA POSSE DE MIGUEL FERRÃO, TABELIÃO DO PÚBLICO
JUDICIAL E DAS NOTAS

30 de outubro de 1566 — Termo de juramento que foi tomado
a Miguel Ferrão pelo Juiz Pedro Martins Namorado para servir de
Tabelião do público e judicial e das notas (ver «Ordens e Provisões
Reais», Livro II, fls. 67 v., Códice do Arquivo do Distrito Federal;
— Segundo E Terceiro Livros De Ordens E Provisões Reais
etc., publicação do prefeito Prado Júnior, cópia autêntica por Célia
Cunha de Oliveira Machado, pág. 9; - - Revista «Arquivo Do
Distrito Federal», 1953, págs. 20-21):

q)

AUTO DE FIANÇA DE MIGUEL FERRÃO, TABELIÃO DO PÚBLICO
JUDICIAL E DAS NOTAS

30 de outubro de 1566 — Auto de fiança que tomou o Juiz
Pedro Martins Namorado a Miguel Ferrão para servir de Tabelião
do público, judicial e notas (ver «Prefeitura Do Distrito Federal.
Segundo E Terceiro Livros De Ordens E Provisões Reais» etc.,
publicação do prefeito Prado Júnior, cópia autêntica feita por Célia
Cunha de Oliveira Machado, págs. 9-10):

- «Em os trinta dias do mês de outubro de mil e quinhentos
e sessenta e seis anos em esta Cidade dz São Sebastião do Rio de
Janeiro
estando aí Pedro Martins Namorado Juiz ordinário em esta dita Cidade, logo aí perante ele apareceu Miguel Ferrão
ora estante em ela
e apresentando ao dito Juiz um Alvará
do Senhor Governador Mem de Sá o qual lhe fazia mercê ao dito
Miguel Ferrão dos ofícios do público, e judicial desta dita Cidade,
das notas, e qual era o de Pedro da Costa
a qual provisão
e Alvará tinha um despacho do Capitão mor Estácio de Sá pelo
qual mandava que se cumprisse
pelo que
logo
deu juramento
» (segue-se o relato da posse) .

- «
em esta Cidade de São Sebastião do Rio d>e
Janeiro
lhe fizera mercê dos ofícios de Tabelião do
público, e judicial, e notas desta dita Cidade e que já sua mercê lhe
tinha dado juramento
e logo apresentou por seu fiador
António Esteves
estante nesta Cidade
»
(*) Antes de 22 de janeiro de 1567 morre Miguel Ferrão; Mem de Sá
nomeia Baltazar Fernandes tabelião do público judicial e das notas; prestaria
fiança do público judicial a 11 de março. Pedro da Costa, entretanto, ainda
aparece mais tarde como «Tabelião das notas, e Escrivão das dadas».

l
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«Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro», «desta dita
Cidade», «nesta Cidade» — três referências consecutivas, revestidas
daquela uniformidade já rotineira na documentação de 1566.
Com respeito à acumulação de tabelionatos, é mais claro o
presente auto de fiança do que o termo de juramento: — «ofícios
de Tabelião do público, e judicial, e notas», em vez de «ofícios do
público e judicial desta dita Cidade, das notas» (ver letra «p»).
O fiador António Esteves, ferreiro em São Vicente, estava em
outubro de 1566 — conforme o documento — «nesta Cidade» de
São Sebastião do Rio de Janeiro; mais um texto de arquivo que,
podendo consignar «neste Rio de Janeiro», sem predicamento oficial
de cidade, prefere insistir
— «nesta Cidade».

Tabelião das notas por El Rei nosso Senhor em esta dita
cidade diz São Sebastião e seus termos
»
O documento é um aluvião de referências à cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro.

r)

INSTRUMENTO DE FIANÇA DE GASPAR RODRIGUES DE MOURA

Prova ele, já em 1566, a existência da confraria do Mártir São
Sebastião, o que por outras vias se confirma.
Relata inclusive, algo prolixamente, a causa da fiança: -- um
desacato, talvez o primeiro, a autoridades citadinas. «Francisco
Fernandes, que ora serve de Alcaide nesta Cidade», nomeado por
Estácio a 13 de setembro de 1566, sofreu agudas represálias de
Gaspar Rodrigues de Moura. Tudo porque o Alcaide apreendera
e reduzira a tamanho regulamentar um bordão empunhado por
Gaspar Rodrigues de Moura, «de mais marca e maior do que eu
mandara», (fala o Alcaide). Virá daí a expressão «de mercê
maior?»

PARA SE LIVRAR
s)

30 de outubro de 1566 - - Instrumento de fiança e obrigação
que deu Gaspar Rodrigues de Moura para se livrar (ver «Ordens
e Provisões Reais», Livro primeiro, fls. 53 a 57, Códice do Arquivo
do Distrito Federal; -— Revista «Aquivo Do Distrito Federal»,
volume 4, págs. 53 a 56; — idem, 1953, págs. 17a 20; — «Prefeitura Municipal Do Distrito Federal. Livro primeiro De Ordens E
Provisões Reais» etc., publicação do prefeito Prado Jnior, cópia
autêntica de Célia Cunha de Oliveira Machado, págs. 45 a 48):
- «
em esta Cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro
apareceu Francisco Martins ora estante em esta
Cidade, e me apresentou um Alvará de fiança por parte de Gaspar
Rodrigues de Moura, outrossim estante em esta dita cidade, que
ora anda homiziado
capitão desta Cidade de São Sebastião
e pessoas nesta Cidade
Francisco Fernandes, que ora serve de Alcaide nçsta Cidade
e solto se livre
nesta Cidade
perderem a dita fiança para a confraria do
Mártir São Sebastião desta Cidade
presente o Juiz
ordinário desta Cidade
registrada no livro dos registros
desta Cidade
Dado nesta Cidade de São Sebastião
será para a confraria do Mártir São Sebastião desta
cidade, e morador na Capitania de São Vicente
em nome
da confraria de São Sebastião desta dita Cidade
Estevão
Raposo, e Baltazar de Morais todos estantes em esta dita cidade

INSTRUMENTO DE FIANÇA DE MESTRE VASCO PARA SE LIVRAR

31 de outubro de 1566 —- Instrumento de fiança e obrigação
que deu Mestre Vasco para se livrar (ver «Ordens e Provisões
Reais», Livro primeiro, fls. 57 a 60 v., Códice do Arquivo do
Distrito Federal; - - «Prefeitura Municipal do Distrito Federal.
Livro primeiro De Ordens E Provisões Reais» etc., publicação do
prefeito Prado Júnior, cópia autêntica por Célia Cunha de Oliveira
Machado, págs. 48 a 51; —• Revista «Arquivo Do Distrito Federal»,
1953, págs. 21 a 24):
- «
em esta Cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro
apareceu Mestre Vasco morador em esta dita
Cidade e me apresentou um Alvará de fiança
capitão
desta Cidade de São Sebastião
e pessoas desta Cidade
de São Sebastião do Rio de Janeiro
morador em esta
Cidade
na praça desta Cidade
se livre nesta
dita cidade
para a confraria de São Sebastião desta dita
cidade
no livro dos registros desta dita Cidade
Dado nesta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro
ora estante em esta dita Cidade
«qual fiança será para a
confraria dó Mártir São Sebastião desta dita Cidade
morador nesta dita Cidade
confraria de São Sebastião
desta dita Cidade .
. em esta dita Cidade de São Sebastião
e seus termos
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Nova saraivada de referências à cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro, assim caracterizada pelos coevos do fundador
Estácio de Sá.
O documento em si não se reveste de especial significação,
mas envolve autoridades judiciárias e administrativas, solidariamente
responsáveis por inexplicável deslíse, se ainda não existisse aquela
tão mencionada «cidade».
Com efeito, encaminhava-se o dinheiro da fiança à confraria
do Mártir São Sebastião «desta dita cidade».
Coexistindo algures outra confraria de São Sebastião, poderia
esta reivindicar o dinheiro da fiança? Não. Só a «desta dita
cidade», isto é, a do Rio de Janeiro. Logo, a cidade era tão real
como a confraria do seu cargo. Se não fosse, ter-se-ia estabelecido
oficialmente uma condição capciosa e ao dinheiro das fianças não
haveria meio de se lhe dar destinação legal.

Feita nesta Cidade de São Sebastião sob meu sinal
somente, aos seis do mês de Novembro
- Houve Pedro da Costa conteúdo em esta Carta juramento
dos Santos Evangelhos, para que bem, e verdadeiramente sirva este
Cargo, e assinou comigo, João Luís do Campo escrivão, hoje
quatorze de novembro de mil e quinhentos e sessenta e seis anos
— Confirmo o dito ofício de Pedro da Costa, assim e da
maneira que lhe foi dado, enquanto me parecer serviço de Sua
Alteza, e se não ordenar dele o contrário: hoje cinco dias do mês
de Abril de mil e quinhentos e sessenta e sete anos Mem de Sá ...
- Sirva Pedro da Costa este ofício conforme a confirmação
do Senhor Governador, assim, e da maneira que lhe é confirmado,
hoje vinte e sete de Agosto de mil e quinhentos e sessenta e nove
anos Salvador Correia de Sá
»
Documento em alto relevo dialético. É o brasão cívico da terra
carioca. Nada mais nada menos que o selo das armas da cidade —
para a cidade criada antes de 6 de novembro de 1566.
Quem o criara? Estácio de Sá.
Quem o confirmou? O governador-geral do Brasil.
Quem de novo confirmaria, por morte do criador? O substituto
deste no governo da cidade.
Para além da área politico-administrativa, algo de mais sério
se vislumbra no horizonte moral do episódio. Pedro da Costa jurou
aos Santos Evangelhos. Jurou desempenhar «bem, e verdadeira~
mente» suas recentes funções de depositário e usuário do selo
das armas

f)

PROVISÃO DE PEDRO DA COSTA, TABELIÃO DAS NOTAS

E

ESCRIVÃO DAS DADAS, PARA SELAR PAPÉIS COM AS ARMAS
DA CIDADE

6 de novembro de 1566 •— Provisão, passada por Estácio de
Sá, para que Pedro da Costa, Tabelião das notas e Escrivão das
dadas, tivesse também o selo das armas da cidade. Confirmada em
1567 por Mem de Sá e em 1569 por Salvador Correia de Sá (ver
«Ordens e Provisões Reais», Livro II, fls. 96, Códice do Arquivo do
Distrito Federal; — Revista «Arquivo Do Distrito Federal», 4Ç,
págs. 5 a 7; — idem, 1953, págs. 24-25; — «Prefeitura Do
Distrito Federal. Segundo E Terceiro Livros De Ordens E Provisões Reais» etc., publicação do prefeito Prado Júnior, cópia
autêntica por Célia Cunha de Oliveira Machado, págs. 38-39):
— «Estácio de Sá
Capitão desta Cidade de São
Sebastião. Faço saber a quantos esta minha carta for mostrada, e o
conhecimento dela com direito pertencer que confiando eu de Pedro
da Costa, Tabelião das Notas, Escrivão Das Dadas desta dita
Cidadz, que no que o encarregar do serviço de Sua Alteza o servirá
bem, e como deve. Hei por serviço do dito Senhor, que o dito
Pedro da Costa, tenha o selo das armas desta Cidade, e com ele
selará todas coisas que diretamente pertencerem ser seladas por ao
presente o dito ofício estar vago, e terá o dito selo enquanto Sua
Alteza ou o Senhor Governador não mandarem o contrário

- «desta dita Cidade.»
Em 1566 não poderia servir «verdadeiramente», se verdadeira
não fosse a própria cidade.
Em 1567 o desembargador Mem de Sá, não um papalvo
qualquer, confirma
- «assim e da maneira, que lhe foi dado».
Em 1569 é Salvador Correia de Sá quem percute a mesma tecla
- «assim e da maneira que lhe é confirmado».
Três históricos varões de ilustre progénie, cada qual responsável perante si mesmo e perante a coroa, por certo não se manco-
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munaram para coonestar ingénuas farsas, pois a todos escandalizaria
aquele furtivo brasão cívico, selo das armas de uma cidade cujo
advento só a família reconhecesse em 1566.
Nessa ordem de ideias, os atestados oficiais, fornecidos por
homens públicos do porte de Estácio, Mem de Sá e Salvador Correia
de Sá, pressupõem necessariamente esta convicção plena, sob cujo
impulso deixaram aos pósteros o penhor de sua assinatura:
- tinha vigência, no Rio de Janeiro, o tratamento de «cidade»,
antes de 1567.

HOMENAGEM
Aí fica UMA CENTENA DE REFERÊNCIAS OFICIAIS À CIDADE (mais

precisamente 129, salvo erro ou omissão), todas contemporâneas de
Estácio, todas datadas de 1565 e 1566, todas extraídas de fonte
arquivológica.
Nem a bibliografia concordante, arrombando porta aberta, nem
mesmo a discordante, insuflando opiniões contra fatos, lograriam
colorir ou desbotar o valor desses testemunhos imparciais, cujo
hálito de veracidade se evola no manuseio dos códices e cimélios.

Nossos agradecimentos ao ilustre Diretor do
Arquivo Histórico de Lisboa, Sr. Alberto Iria, extensivo a diligentes auxiliares, Sra. D. Raquel Pousão
Lopes, Sr. Joaquim António da Silva Rebelo — sem
cuja prestimosa cooperação fora temerário, senão de
todo impossível, ligar os elos da cadeia de governantes
coloniais.

AO LEITOR
Catálogo integral de Governadores do Rio de Janeiro, emanado
sem discrepância de documentação arquivológica, até hoje ninguém
aventurou-se a organizá-lo.
Além de notórias deficiências quanto ao registro de nomeações
e posses — estas ainda mais lacunosas do que aquelas — resta
considerar que nem todos chegaram ao governo pelo mesmo
processo de investidura.
Há o caso de titular sem nomeação conhecida, que entretanto
assumiu e exerceu tranquilamente o governo, legitimo ou no mínimo
legitimado: — Estácio de Sá, 1565.
Há o caso imprevisível de «sucessor» não nomeado para
exercício do poder na Guanabara, aliás hierarquicamente superior
a ele como Governador-Geral do Brasil, mas que por morte do
ocupante dirigiu no Rio de Janeiro os destinos dessa e das demais
Capitanias: —Mem de Sá, 1567.
Há outrossim o caso de Governador nomeado e empossado,
cujo auto de posse necessariamente existiu, porém só através de
seus efeitos legais se confirma: — D. António Salema, em 1572,
com jurisdição de Porto Seguro para o sul e sede do governo no
Rio de Janeiro.
Há o caso inverso de Governador nomeado e não empossado,
na generalidade por voluntária escusa: — Pedro de Sousa de
Castro, Luís de Miranda Henriques, Manuel Freire de Andrade,
João de Melo Feio, Cristóvão da Costa Freire.
Variante curiosa, a de Lourenço de Brito Correia; nomeado
Governador do Rio de Janeiro, provavelmente em 1657, não lhe
veio às mãos o título respectivo e assim não pôde tomar posse, sem
embargo de reivindicar seu direito.
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Governador designado em codicilo tivemos um, D. Luís de
Sousa (Henriques), em 1611; deposto por insanidade mental,
apenas um também, o que não é pouco (Luís Vaia Monteiro, em
1732).
Juntas governativas funcionaram em 1624 (Gonçalo Correia de
Sá, Mateus da Costa Aborim), 1704 (D. Francisco de S. Jerônimo,
Martim Correia Vasques, Gregório de Castro Morais) e 1763
(D. António do Desterro, João Alberto de Castelo Branco, José
Fernandes Pinto Alpoim) .
Em 1661 e 1683 administrou a própria Câmara.
Governaram em períodos salteados:
— Salvador Correia de Sá, o velho, primeiro período em 1568,
segundo em 1577;
— Martim Correia de Sá, em 1601 e 1618, terceiro em 1623;
— Duarte Correia Vasqueanes, em 1632, 1642, 1644, quarto
em fins do mesmo ano de 1644, quinto em 1648;
- Salvador Correia de Sá e Benevides, em 1637, 1647 e 1658;
— D. Luís de Almeida, em 1648 e 1651;
— Martim Correia Vasques, em 1697 e 1704, desta ver
membro da Junta;
— Francisco de Castro Morais, em 1699 e 1709;
— António de Albuquerque Coelho de Carvalho, em 1709 e
1711;
— Manuel de Almeida Castelo Branco, em 1713 e 1719.
Desses, nem todos assumiram como titulares; Duarte Correia
Vasqueanes, por exemplo, não passou de substituto, uma das vezes
eleito pela Câmara (em 1644) .
Substituições e interinidades tumultuaram o derradeiro governo
colonial. Seu titular, Gomes Freire de Andrade (Conde de
Bobadela a 20 de outubro de 1758), ocupou o cargo desde 1733
até 1763, advento do vice-reinado com capital no Rio de Janeiro,
porém passou a acumular os governos de Minas, S. Paulo e até
comissão diplomática. Daí resultaram viagens periódicas, nem
sempre tão breves como seria de desejar. Não por vacância do
cargo, e sim por ausência do titular Gomes Freire, governaram
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nesse trintênio numerosos substitutos interinos, alguns dos quais
também interinamente substituídos:
— José da Silva Pais assumiu em 1735 (nomeado pelo Reino),
mas foi socorrer a Colónia do Sacramento e fortificar o Rio Grande;
reassumiu em 1738;
— Matias Coelho de Sousa (designado como militar mais
antigo) assumiu nada menos de 13 vezes, uma em data ignorada e
depois em 1737, 1739, 1742, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749,
1751 (duas vezes) e 1752;
- José António Freire de Andrada (nomeado pelo Reino)
assumiu em 1753 e logo acumulou o governo de Minas, passando
assim a ser periodicamente substituído pelo militar mais antigo, já
agora Patrício Manuel de Figueiredo, pois morrera Matias Coelho
de Sousa a 23 de março de 1753;
— Patrício Manuel de Figueiredo (como militar mais antigo)
assumiu 8 vezes, em 1753, 1754 (duas), 1755, 1756 (duas), 1757
e 1758.

Fontes oficiais são precárias.
Em códices da l* Seção do Arquivo Histórico Ultramarino de
Lisboa deparam-se 26 registros de nomeação dos Governadores do
Rio de Janeiro, a saber:
—• Salvador Correia de Sá, o velho (já governara em 1568),
carta patente de 1577; — Francisco de Mendonça e Vasconcelos,
idem de 1598; - - Francisco de Sotomaior, 1644; — Salvador
Correia de Sá e Benevides (já governara em 1637), 1647; —
Salvador de Brito Pereira, 1648; - - D. Luís de Almeida (já
governara em 1648), 1651; — João de Melo Feio, 1657 (não tomou
posse); — Salvador Correia de Sá e Benevides (terceiro período),
1658; - - Pedro de Melo, 1661; - - D. Pedro de Mascarenhas,
1655; -- João da Silva e Sousa, 1669; -- Matias da Cunha, 1673
(data wenia, deve ser 1674); — D. Manuel Lobo, 1678; — Duarte
Teixeira Chaves, 1681; - - Luís César de Meneses, 1690; António Paes de Sande, 1692; -- Artur de Sá e Meneses, 1697;
— Álvaro da Silveira e Albuquerque, 1702; - - D. Fernando
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Martins Mascarenhas de Lancastre, 1704; - - António de Albuquerque Coelho de Carvalho, 1709; — Francisco de Castro Morais
(já governara em 1699), 1709; -- Francisco de Távora, 1712; António de Brito de Meneses, 1716; - - Aires de Saldanha de
Albuquerque, 1718; — Luís Vaia Monteiro, 1724; — Gomes Freire
de Andrada, 1733.
Com esses 26 registros de nomeação, em série descontínua,
longe estamos de completar, na fonte oficial, a relação de Governadores: - - titulares passam de 60, havendo ao todo quase 100
ocupantes, incluídos interinos em exercício reiterado.
Complementos e confrontos veio ensejá-los a operosidade do
Sr. José Honório Rodrigues, quando dirigia a Divisão de Obras
Raras e Publicações da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Promoveu ele entendimento com a Sra. D. Carlota Gil Pereira,
chefe da Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional de Lisboa,
e daí resultou um inventário de documentos relativos ao Brasil, com
ementa dos encontrados nas Chancelarias dos Reis de Portugal,
desde 1534 até 1692 (Anais Da Biblioteca Nacional, a nossa.
Volume 75) .
O inventário é prestimoso e elucidativo, no tocante a Governadores do Rio de Janeiro. Também honesto, ao confessar «algumas
incongruências».
Entre nós, no campo específico da história local, não há
mananciais tão prestadios como os do antigo Departamento de
História e Documentação (Secretaria da Educação e Cultura) . Ali
porém não caberia investigar nomeações, que normalmente provinham de além mar e de certo modo apenas se confirmavam com a
posse no cargo.
Autos de posse quase já não existem. Os poucos que sobrevivem contribuem para equacionar problemas de investidura e
seriação dos governos locais.
Toda a sistemática da seriação depende obviamente de «abotoarmos o primeiro botão na casa certa».
Qual o primeiro Governador?
Ora, consignam irrecusáveis referências ao advento de cidade
em 1565 — isto é, ao tempo de Estácio de Sá — não só documentos

divulgados pela Revista «Arquivo Do Distrito Federal» (1894 a
1897, 1950 a 1954), como também publicações empreendidas pelos
Prefeitos Prado Júnior e Pedro Ernesto, através de cópias autênticas
feitas pela amanuense Célia Cunha de Oliveira Machado, com
supervisão do ilustre diretor Mário Aristides Freire, cuja probidade
intelectual todos reconhecem e proclamam.
Eis pois o ponto de partida para a série, baseado na impossibilidade de contradição:
- Estácio de Sá, primeiro Governador do Rio de
Janeiro, em exercício de fato e de direito, desde quando
teve início a pulsação histórica da cidade.

III — ARGUMENTO DE AUTORIDADE
a)

Vieira Fazenda

Nasceu José Vieira Fazenda a 28 de abril de 1847, na rua do
Cotovelo (1) . Filho de António Cândido Daniel e d. Rosa Maria
Cândida Fazenda. Irmão de António Cândido Daniel Fazenda,
Rosa Daniel Fazenda, Deolinda Daniel Fazenda e Guilherme
Daniel Fazenda.
Estudos: — Colégio Vitorio, do professor Adolfo Manoel
Vitorio da Costa e Azevedo, na rua dos Latoeiros ( 2 ) ; Internato
do Colégio Pedro II, onde se bacharelou a 8 de dezembro de 1865.
Doutor pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a 9 de
janeiro de 1872. Orador da turma de 1871. Médico do Hospício
de S. João Batista e da Santa Casa de Misericórdia. Juiz de paz
na freguesia de S. José. Intendente municipal de 1895 a 1896.
Bibliotecário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a 6 de
março de 1898. Membro da Sociedade Emancipadora (abolicionista) . Sócio efetivo da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro.
Professor honorário da Academia de Altos Estudos. Morreu na
rua Joaquim Silva n' 11, a 19 de fevereiro de 1917.
Escreveu: — «História Da Cidade Do Rio De Janeiro» e
«Apontamentos Para a História Civil E Eclesiástica Do Rio De
Janeiro», quando secretário do Instituto dos Bacharéis em Letras,
entidade estudantil (desconhecemos publicação); - - «Mefitismo
Dos Esgotos Em Relação A Cidade do Rio De Janeiro E Sua
Influência Sobre A Saúde Pública» etc., tese de doutoramento,
aprovada com distinção, 1871, reeditada sob o título «Dos Esgotos
Da Cidade Do Rio De Janeiro», Revista Médica, 1873-74; -- «A
Casa Da Aula», A Notícia, 27 de setembro de 1901; —- «Iluminação
A Azeite De Peixe», Kosmos, abril de 1904; •— «O Chafariz do
(1) Antigo beco do Cotovelo. Passou a denominar-se Vieira Fazenda, 31
de outubro de 1917. Começava no cais Pharoux, terminava na ladeira do
Castelo; decepado por alterações topográficas, ficou reduzida ao segmento entre
as ruas Clap e S. José, lado ímpar. Desapareceu com o desmonte do Castelo e
arrasamento parcial da rua S. José.
(2) Gonçalves Dias, a 9 de fevereiro de 1865.
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Lagarto», Kosmos, junho de 1904; - - «Uma Casa Histórica»,
Kosmos, abril de 1905; - - «Cenas Extintas», Kosmos, maio de
1905; — «O Morro Do Castelo E Os Jesuítas», «A Renascença»,
junho de 1905; — «Comércio De Fumo», Boletim da Associação
Comercial, 1905; — «Limites Entre O Estado Do Rio De Janeiro
E O Distrito Federal», Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, t. 68, l", 1905; — «Mortos Ilustres», A Renascença,
abril de 1906; — «O Dr. Manuel Barata», A Renascença, maio de
1906; — «Sagração E Coroação De D. Pedro I», A Renascença,
julho de 1906; •— «A Santa Casa De Misericórdia Do Rio De
Janeiro», Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
t. 69, l», 1906; -- «Baía Do Rio De Janeiro. Antiga E Curiosa
Carta Topográfica», Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, t. 70, 2", 1907; — «As Bandeiras Dos Ofícios», A
Renascença, agosto de 1907; — «O Forte Académico», A Renascença, dezembro de 1907; — «Posse Do Antigo Convento Do
Carmo» etc., 1908; — «A Santa Casa De Misericórdia Do Rio
De Janeiro», separata da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1908; — «Ilha Da Carioca», Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 71, l», 1908; — «Roteiro De
Maldonado», idem; — «A Roda (Casa Dos Espostos)», idem,
2*. 1908; — «O Brigadeiro Alpoim», idem, 2», 1909; — «Considerações Sobre A Correspondência De Diogo Botelho», idem, t. 73,
l*. 1910; — «Notas Históricas Sobre A Praça Do Comércio E
Associação Comercial Do Rio De Janeiro», idem, 2*, 1910; —
«Igreja Da Candelária», idem, t. 74, 1911; — «Subsídios Para A
História Do Instituto Histórico E Geográfico Brasileiro (18381911)», idem, t. 74, 2», 1911; — «Rio Branco E O Instituto Histórico», idem, t. 75, 1912; — «Os Provedores Da Santa Casa De
Misericórdia Da Cidade De São Sebastião Do Rio De Janeiro»,
1912; — «Dirceu E Marílía», A Notícia, 30 de setembro de 1913;
- «Aspectos Do Período Regencial», Revista do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, t. 74, 1914; — «Fundamentos Da Cidade
Do Rio De Janeiro», idem, t. 80, 1915» — «Os primórdios Do
Teatro No Rio De Janeiro», A Notícia, 2 de fevereiro de 1916.
Publicações póstumas: — «Cenas Extintas», Eu Sei Tudo,
maio de 1918; — «Antiqualhas E Memórias Do Rio De Janeiro»,
coletânea de 550 crónicas, Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 86, vol. 140, ano de 1919; — t. 88, vol. 142,
ano de 1920; t. 89, vol. 143, ano de 1921; t. 93, vol. 147, ano de
1923; t. 95, vol. 149, ano de 1924; — «A Cidade Velha», Eu Sei
Tudo, agosto de 1921; — «Palavras Na Solenidade Da Colocação
Do Marco Comemorativo Da Fundação Do Rio De Janeiro» etc.,
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 90, 1921;
- «A Picota», Eu Sei Tudo, outubro de 1942; -- «Chegada Da
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Família Real», idem, março de 1943; - - « 3 De Maio De 1823
(Primeira Assembleia Legislativa)», idem, maio de 1943; — «A
Penha», idem, outubro de 1944; -- «Desagravo (Igreja Da Cruz
Dos Militares)», setembro de 1945.
Aqui apenas enumeramos. Enumeração lacunosa, despida de
tecnicismo bibliográfico. Falhas e omissões, há como supri-las.
Evitamos desdobramentos, pois só as «Antiqualhas» forneceriam
mais 550 títulos de crónicas, insertas quase todas em «A Notícia».
O rótulo genérico, «Antiqualhas», dispensa o trabalho difuso de
pesquisa em cada jornal ou revista.
Vieira Fazenda, Pró Mem De Sá - - Eis algumas passagens,
colhidas nessa vasta bibliografia, onde Fazenda parece inclinado à
tese de fundação por Mem de Sá, a 20 de janeiro de 1567: •
l ç ) «Obra meritória foi, aqui, levada a cabo pelo 3' governador-geral Mem de Sá o verdadeiro fundador desta capital,
porque lançou as bases do seu progresso, criando a vida política e
organizando a administração municipal
» («Antiqualhas»,
3', 34);
29) «Para se obter fosse o dia de hoje (20 de janeiro)
considerado de festa, no Distrito Federal, foi necessário, com a
História na mão, provar que 20 de janeiro era data de sugestiva
importância política. Significava a fundação desta cidade por um
grupo
» (em 1567) («Antiqualhas», 49, 267);
3°) «Esta data simplesmente convencional (20 de janeiro)
não foi adotada somente para lembrar a fundação da cidade, mas
também para perpetuar uma série de fatos históricos, que se desdobram no período decorrido de 1564-1568» («Antiqualhas», 49, 526);
4 9 ) «Se nunca devem ser esquecidos os serviços de Estácio
de Sá e de seus denodados companheiros, com mais forte razão
largo nome e perpétua fama acompanharão a memória de Mem de
Sá, que lançou as bases de nosso progresso, criando a vida política
e organizando a administração pública da cidade de S. Sebastião
do Rio de Janeiro
» («Antiqualhas», 5", 402) .
Vieira Fazenda, «Entre Lês Deux» — Agora excertos descromatizados, onde falta nitidez, filha da convicção:
l 9 ) «É de crer que viessem com Estácio e Mem de Sá fundar
o Rio de Janeiro sujeitos ruins» («Antiqualhas», l 9 , 102);
2') «Os nossos politiqueiros asseveram, com ares de jacobinismo, que o feriado não tem nada com o santo, mas refere-se à
fundação da cidade. Ora, sabemos hoje que esta não foi mudada
para o morro do Castelo no dia 20 (de janeiro), mas sim um mês
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depois
Logo, esse feriado já não tem razão de ser
(«Antiqualhas», 4*, 56);
39) «Aparelhado com tão forte cabedal, procurou em vão o
Conselho uma data segura para o dia da fundação do Rio de
Janeiro, quer em 1565, quer em 1567. Não a achou, como ainda
hoje é impossível determiná-la» (escreve em 1910) («Antiqualhas»,
4«, 528);
4 9 ) «Amigo e companheiro de Estácio fundador da primitiva
cidade
(«Antiqualhas», 5', 154).
Vieira Fazenda, Pró Estácio — Finalmente, numerosas manifestações de Vieira Fazenda, favoráveis todas à Fundação em 1565,
sendo que a 5* e a 179 atingem o cerne da argumentação adversa
(grifos nossos);
l 9 ) «Que o Município é irmão gémeo da cidade é coisa
inconcussa. Já quando Estácio de Sá se tinha fortificado perto do
Pão de Açúcar, o l 9 presidente da Câmara foi Pedro Martins
Namorado
(«Antiqualhas», l9, 81);
9
2 ) «Encarregado de
fundar uma cidade que deveria ter o nome de S. Sebastião, Estácio de Sá, como hoje se acha
provado
» («Antiqualhas», 1.°, 94);
39) «A primeira casa do Conselho da cidade foi edificada
talvez no morro Cara
de Cão
Tranferida a cidade
»
('«Antiqualhas», l 9 , 315);
4') «O Governo da Metrópole entendeu mandar Estácio de
Sá com a missão de
fundar uma cidade, que deveria ter
o nome de S. Sebastião
Estabelecendo o assento da
cidade
» («Antiqualhas», 29, 10);
5 9 ) «Hoje não resta a menor dúvida qtte fosse Estácio de Sá
o verdadeiro fundador da cidade de
S. Sebastião do Rio de
Janeiro
» («Antiqualhas», 29, 183);
6 9 ) «Removido por Mem de Sá o assento da cidade da
primitiva
sede, onde a criara Estácio de Sá
» («Antiqualhas»^9, 165);
79) «
a glória daquilo que foi realizado então, em
1565, por Estácio de Sá
» («Antiqualhas», 39, 178);
9
8 ) «Nessa missiva há um trecho em que positivamente o
célebre Jesuíta (Anchieta) declara que Estácio de Sá mandara vir
da Capitania de S. Vicente telhas e outros 9materiais para construção da cidade
» («Antiqualhas», 3 , 466);
99) «Eis as respostas desse (do bispo d. Pêro Leitão)
é verdade que o dito Estácio de Sá a fizera uma
cidade
» («Antiqualhas», 4', 38);
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10) «Estácio
chega ao Rio e funda a cidade de
S. Sebastião
» («Antiqualhas», 4', 61);
11) «
na fortaleza de S. João, onde antigamente a
cidade
» («Antiqualhas», 4', 157);
12) «Provado, salvo melhor juízo, que a cidade do Rio de
Janeiro foi por Estácio de Sá fundada
» («Antiqualhas»,
49, 161);

13) «Está marcado o Morro Cara de Cão, e perto dele claramente se nota a legenda Cidade Velha» («Antiqualhas», 4^, 176);
14) «Perto do Pão de Açúcar fundara a cidade de S. Sebastião Estácio de Sá
» («Antiqualhas», 4<>, 268);
15) «
primeiro Capitão-mor do Rio de Janeiro
(Estado) e fundador da cidade de S. Sebastião
» («Antiqualhas», 49, 479);
16) «Deste modo nunca será esquecido o nome do fundador
do Rio de Janeiro (Estácio) e de seus denodados companheiros»
(«Antiqualhas», 49, 481);
17) «Parece que alguém pôs em dúvida o título de verdadeiro
fundador da cidade, dado sem contestação a Estácio de Sá. Não
merece tal conjetura séria contradita. Basta atznder, além dos
conceitos de Noronha Santos, a que todos os documentos oficiais
firmados por Estácio foram datados desta cidade de S. Sebastião
do Rio de Janeiro» («Antiqualhas», 4*, 482) .
Confronto Sumário Dos Textos — Aí temos Vieira Fazenda
pró-Mem de Sá, Vieira Fazenda «entre lês deux», Vieira Fazenda
pró-Estácio.
Qual o direito? Qual o avesso? O próprio autor responderá.
As quatro passagens favoráveis a Mem de Sá — frouxas,
bamboleantes, desajustadas — comportariam refutação alheia, se o
mesmo autor delas não as houvesse em tempo refutado. De fato,
escrevia Fazenda, em 1905: — «Obra meritória (a de Mem de Sá)
o verdadeiro fundador
porque lançou as bases
do seu progresso, criando a vida política e organizando a administração municipal». Obra meritória, ninguém contestará. Mas «verdadeiro fundador»? Não merece «séria contradita», sentenciará mais
tarde ele mesmo, Vieira Fazenda. Como comprovar que Mem de
Sá «lançou as bases» do progresso metropolitano, a partir do ano
de 1567, se já vinham os alicerces argamassados com sangue desde
1565? Foi Estácio, não Mem de Sá quem concedeu o primeiro
património territorial à cidade e lhe criou o brasão de armas. Foi
Estácio quem empossou e até nomeou alguns pioneiros do serviço
público — tabelião, almotacé, alcaide, carcereiro, escrivão das sés-
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marias, porteiro da cidade e pregoeiro da Câmara. Foi Estado
quem possibilitou o advento do colégio dos jesuítas, assim como da
irmandade de S. Sebastião e da primeira igreja da cidade, onde
aliás receberia provisória sepultura. Foi Estácio, portanto, quem
instalou peças da máquina jurídico-administrativa e deu alento aos
primeiros estos da vida espiritual. É o prefácio histórico, a protofonia carioca, audível em surdina, desde 1565, antes de Mem de Sá.
As dezessete passagens favoráveis a Estácio revelam a convicção inteiriça de um autor que se corrige, vencido em sua probidade
intelectual pela evidência das provas. Espontaneamente ele se
desvencilha de todos os resíduos de vacilação: — «
não
resta a menor dúvida que fosse Estácio o verdadeiro fundador
»; — «Deste modo nunca será esquecido o nome do
fundador» (de Estácio); — «Parece que alguém pôs em dúvida o
título de verdadeiro fundador da cidade, dado sem contestação a
Estácio de Sá. Não merece tal conjetura séria contradita
»
Que textos deverão prevalecer? Aqueles que o autor enjeitou?
Não lhe desrespeitaremos a última vontade. Porque ele morreu
fazendo profissão de fé pró-Estácio.
Derradeira Atitude Pró Estácio — A 5 de junho de 1913, em
sessão preparatória, reunia-se a Comissão Executiva do Primeiro
Congresso da História Nacional e unanimemente aprovava a
seguinte proposta do sr. Max Fleiuss, secretário perpétuo do
Instituto Histórico Geográfico Brasileiro:

Tanto não discordava que aceitou a incumbência de discusar,
como orador oficial do Primeiro Congresso de História, durante a
solenidade de inauguração do marco comemorativo.
Escolhera-se para inauguração o dia 7 de setembro de 1914.
Mandara-se confeccionar uma placa de bronze, a ser incrustada no
granito:

—
encosta
baía de
tos da
1565».

«Proponho seja colocado um marco de pedra na
do morro denominado Cara de Cão, à entrada da
Guanabara, comemorando os primeiros fundamenCidade de São Sebastião do Rio de Jaieiro em

Nomeada uma comissão para designar o sítio exato, apenas uma
voz discrepou, a do ilustre sr. Morales de los Rios; aceitava o
morro, não a várzea, como berço da cidade.
Quanto ao ano — 1565 — nenhuma impugnação. Tácita
unanimidade, por igual, quanto ao fundador — Estácio de Sá —
pois outro não poderia ser, naquele ano.
Definida assim a posição do Primeiro Congresso de História
Nacional, protestaria com certeza o vigilante Vieira Fazenda, se
discordasse da tese de fundação por Estácio em 1565; era um
espírito galhofeiro, da estirpe simpática dos bonachões, porém
adversário menos acomodatício, quando compelido a pelejar no
campo da doutrina.

— «Neste local em 1565 foram lançados por Estácio
de Sá os primeiros fundamentos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Marco comemorativo que mandou
erguer o Primeiro Congresso de História Nacional reunido
por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 7 de setembro de 1914».
Mas naquele sombrio 7 de setembro de 1914 já o mundo
iniciava sua ducha de sangue — a primeira Grande Guerra de
1914-1918.
Não obstante os dizeres da placa, só a 20 de janeiro de 1915
foi inaugurado o marco.
Lavrou-se então uma ata, assinada em primeiro lugar pelo
orador, Vieira Fazenda. Nela se inserem não somente a finalidade
cívica do marco, «destinado a comemorar a fundação da cidade do
Rio de Janeiro por Estácio de Sá em mil quinhentos e sessenta e
cinco», como também as razões históricas da preferência ocasional
ao 20 de janeiro:
— «
por ser este (o dia 20 de jaeniro) o do
padroeiro da cidade, como também por ser a data em que
em mil quinhentos e sessenta e sete, se realizou a vitória
das forças portuguesas
» (Códice n.u 1.894,
Setor Histórico do Serviço de Arquivo Geral, do Departamento de História e Documentação) .
20 de janeiro — dia do padroeiro espiritual e da vitória militar,
esta em 1567. Quanto ao monumento em si, em sua destinação
específica, esclarece a ata existente no Departamento de História e
Documentação:
— «
um marco destinado a comemorar a
fundação da cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá
em mil quinhentos e sessenta e cinco
»
Vieira Fazenda, orador oficial, proclama-se obviamente vexilário dessa interpretação, formulada pelo Instituto Histórico e Geo-
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gráfico Brasileiro, através de proposta do seu secretário perpétuo,
Max Fleiuss, unanimemente aprovada pelo Primeiro Congresso de
História Nacional.
Quanto ao sítio, rompera-se a unanimidade. Argumentava-se
que no morro, não na várzea, dever-se-ia perpetuar o episódio de
1565 — fundação da cidade por Estácio de Sá.
Arrastado assim a um debate accessório, Vieira Fazenda passou
à ofensiva. Vibrou-a sob forma de erudita conferência, proferida na
tribuna do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vem inserta
em sua Revista, tomo LXXX, 1916, páginas 527 a 550, reproduzida
na imprensa diária, verbi gratia «Tornai do Brasil», 2 de março
de 1958.
Nessa conferência - - seu canto de cisne — insiste Vieira
Fazenda, monocárdio, quase fatigante, em se reafirmar partidário
da fundação por Estácio:
- «
ia pouco a pouco perdendo o alento
o bravo Estácio, fundador e primeiro Capitão-mor da
cidade
»•
- «
a psicologia do fundador do Rio de
Janeiro» (Estácio);
— «
os restos mortais do fundador desta
cidade» (Estácio);
— «
ante o túmulo do fundador do Rio de
Janeiro» (Estácio) .
Eis a última vontade do pesquisador expressa na ata de inauguração e na conferência do Instituto.
Quanto ao bronze, síntese tangível, contribuiu Vieira Fazenda
para engastá-lo na pedra daquele marco
- '«
destinado a comemorar a fundação da
cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá em mil quinhentos e sessenta e cinco».
Q)

NORONHA SANTOS

Nasceu Francisco Agenor de Noronha Santos a l fl de outubro
de 1876 na rua General Pedra ( l ) . Estudos secundários no Colégio
Perseverança, em S. Cristóvão. Matrícula na Escola Militar em
1890, baixa por moléstia em 1893. Praticante da Diretoria-Geral da
(1) Antiga rua de São Diogo. Hoje obstruída, em consequência da
espansão de serviços da Estrada de Ferro Central do Brasil.
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Fazenda, Prefeitura do Distrito Federal, a 15 de agosto de 1893.
Defensor da legalidade sob Floriano e soldado do batalhão patriótico Benjamin Constant. Transferido em 1910 para o Arquivo
Municipal, onde chegou a desempenhar proficiente chefia. Do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Sociedade de Geografia, do Instituto Histórico e Arqueológico Pernambucano etc.
Indicado para o Livro do Mérito. Doou à Diretoria do Património
Histórico e Artístico Nacional opulento acervo de pesquisas cariocas
e morreu a 15 de março de 1954 na cidade que lhe servira de berço.
Escreveu: — «Notas E Informações Sobre Os Impostos Municipais De Alvarás De Licença, Predial E Territorial (1860-1898)»,
1898; - - «Apontamentos Para O Indicador Do Distrito Federal»,
1900; - - «índice Alfabético Do Livro Contratos E Concessões»,
1902; - - «Corografia Do Distrito Federal», 1902; - - «Rendas
Do Senado», Kosmos, agosto de 1905; -- «Almotacés», Kosmos,
outubro de 1905; - - «Cunha Barbosa», Brasil Revista, 1908; —
«Plantas Do Rio De Janeiro», Jornal do Comércio, 3 de maio e 25
de dezembro de 1910; — «Comemoração Da Câmara», Brasil
Revista, 1911; — «Haddock Lobo (Traços Biográficos)», Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 76, P parte, 1913;
— «António José E As Duas Casas Da Ópera», Revista Americana,
dezembro de 1916 (republicado em Evolução, 15 de novembro de
1916); -- «Vieira Fazenda», A Cidade, 24 de fevereiro de 1917;
— «Traços Sobre Os Jesuítas», Revista Americana, maio de 1918:
- «O Pão Dos Antigos Cariocas (1790)», Revista Americana,
agôsto-setembro de 1918; — «índice Da Revista Do Arquivo Do
Distrito Federal», 1919; — «Memória Acerca Dos Limites Do
Distrito Federal Com O Estado Do Rio De Janeiro», Revista da
Sociedade de Geografia, t. 22 a 24, 1919; — «Exposição Documentada Sobre Os Limites Do Distrito Federal Com Õ Estado Do
Rio De Janeiro» em colaboração com outros delegados do Distrito
Federal, Tomás Delfino dos Santos e Geremário Teles Dantas,
1920; - - «Entrudes E Carnavais», O Jornal, 24 de fevereiro de
1925; — «Paços Municipais De 1565 a 1873», Jornal do Brasil, 12
de julho de 1925; — «A Arte Dentária No Velho Rio De Janeiro»,
O Jornal, 21 de julho de 1925; — «Como O Rio Antigo Celebrava
Os Mistérios Da Paixão», O Globo, 5 de abril de 1926; — «A
Conservatória Dos índios», Revista da Sociedade de Geografia,
t. 33, 2* semestre de 1928; — «O Primeiro Centenário Da Criação
Das Municipalidades No Brasil. A Carta De Lei De l De Outubro
De 1928», O Jornal, 2 de outubro de 1928; - - «Víllegaignon e
Bois lê Comte», O Jornal, 20 de janeiro de 1929; -—• «Boticas E Boticários De Antanho», Correio da Manhã, 14 de
julho de 1929; — «Mercadores De Escravos», Jornal do Brasil, 23 de maio de 1931; — «Meios De Transporte No
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Rio De Janeiro», 2 vols., 1934; — «À Rua Da Quitanda Na Lenda
E Na Tradição», Revista Sul América, outubro de 1935; — «O
Aniversário Da Cidade», Jornal do Comércio, 20 de janeiro de
1936; — «Largo De S. Francisco De Paula», Revista Sul América,
abril de 1936; — «Juiz De Fora», Revista Sul América, abril a
junho de 1937; •— «Os Quiosques Do Rio De Janeiro», Revista Sul
América, julho de 1938; — «Logradouros Cariocas», Revista Sul
América, janeiro de 1939; — «Machado De Assis E A Toponímia
Carioca», Revista Sul América, julho a setembro de 1939; —
«Barão Da Taquara», A Tarde, 16 de outubro de 1939; - - «À
Revolução De 1891 E Suas Consequências», 1939; — «Conselheiro
Francisco Gomes da Silva, Memórias», prefácio e anotações, 1939;
- «Aqueduto Da Carioca. Dos Primórdios Do Século XVII Até
1658», Revista do Serviço do Património Histórico e Artístico
Nacional, n' 4, 1940; -- «Bobadela (Conde de) Gomes Freire de
Andrada», in Dicionário Bio-bibliográfico, Velho Sobrinho, II, 362
e 364; — «A Falta D'Água No Rio De Janeiro», Revista Sul
América, janeiro a março de 1940; — «Centenário De Baltazar
Lisboa», Revista Sul América, julho a setembro de 1940; — «A
Procissão Do Enterro», Jornal do Brasil, 11 de abril de 1942;
- «Um Litígio Entre Marceneiros E Entalhadores No Rio De
Janeiro», Revista do Serviço de Património Histórico e Artístico
Nacional, n 9 6, 1942; - - «Memórias Para Servir À História Do
Reino Do Brasil», Padre Luís Gonçalves dos Santos, anotações,
1943; — «A Estação De D. Pedro II Através Dos Tempos»,
Revista Sul América, 1943; — «O Parque Da Praça Da República,
Antigo Da Aclamação», Revista do Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional, n 9 8, 1944; — «Esboço Histórico Acerca
Da Organização Municipal», 1945; — «Centenário Do Nascimento
Do Almirante Júlio De Noronha», 1945; -- «Fontes E Chafarizes
Do Rio De Janeiro», Revista do Serviço do Património Histórico e
Artístico Nacional, nfl 10, 1946; — «À Margem Do Centenário Da
Princesa Isabel», Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 192, 1946; - - «O Culto Da Bandeira», conferência de
Corinto da Fonseca, 2* ed., prefácio e anotações, 1946; — «Aspectos Do Rio De Janeiro Em 1947», Jornal do Comércio, 27 de abril
de 1947; -- «Vestígios De Fortim Colonial No Engenho Novo»,
Revista do Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional,
n9 11, 1947; — «Esboço Biográfico De Vieira Fazenda», 1947; «Resenha Analítica De Livros E Documentos Do Arquivo Geral
Da Prefeitura», 1949; - - «Fundação Do Rio de Janeiro», prefácio
de Oton Ferreira de Barros, 1957; -- «índice Das Antiqualhas E
Memórias Da Cidade Do Rio De Janeiro, doado ao Departamento
de História e Documentação e publicado pela Biblioteca Municipal,
Seção Guanabarina, Suplemento n" l .
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Noronha Santos Pró Estado — Já no ano de 1900, ao publicar
«Apontamentos Para O Indicador Do Distrito Federal», afirmava
Noronha Santos, com relação ao morro do Castelo e à Praia
Vermelha (grifos nossos):
- «Na antiga catedral de S. Sebastião estão recolhidos os restos mortais de Estácio de Sá, fundador da
cidads do Rio de Janeiro» (págs. 117-118);
- «A mais antiga fortaleza do tempo colonial e o
primeiro ponto do Rio de Janeiro ocupado pelos fundadores da cidade e suas tropas (pág. 507) .
Na «Corografia Do Distrito Federal», aprovada e adotada
pelo Conselho Superior de Instrução, firmou doutrina e assim
contribuiu para oficializar a tese de fundação em 1565, por Estácio
(grifos nossos) :
— «Em 1565, Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral, desembarcou, fortficou os principais pontos da
terra e lançou os fundamentos da Cidade de S. Sebastião
(pág. 11 da 3» edição, 1913);
- «O ilustre pintor brasileiro António Parreiras
acaba de imortalizar num belo quadro a figura de Estácio
de Sá, o verdadeiro fundador do Rio de Janeiro» (página
n' 12, i d . ) .
Em obra de informação torrencial sobre «Meios De Transporte
No Rio De Janeiro», editada em 1934, narra sem comentar (grifos
nossos):
- «A várzea do Cara de Cão, ao lado da atual
fortaleza de S. João
foi o ponto escolhido para
acampamento dos portugueses em 1565 e recorda os primeiros fundamentos da cidade do Rio de Janeiro naquele
ano» (pág. 463, vol. l 9 ) .
Convidado pela Livraria Zélio Valverde, forneceu copiosas e
prestadias anotações ao livro «Memórias para servir à História do
Reino do Brasil», do padre Luís Gonçalves dos Santos. Insiste
ainda, em perfeita linha de coerência com as teses que esposara na
«Corografia Do Distrito Federal», adotada pelo Conselho Superior
de Instrução (grifos nossos) .
— «A fundação da cidade do Rio de Janeiro a l9 de
março de 1565, na várzea do Cara de Cão»
(pág. 65, vol. l');
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— «Ferido no combate de Biruaçu-Mirim, a 20 de
janeiro de 1567, morreu o Governador Estado de Sá»
(pág. 71, i b . ) .
— «Por iniciativa do prefeito Dr. Carlos César de
Oliveira Sampaio, celebrou-se a 15 de janeiro de 1922 a
cerimónia de abertura do túmulo do fundador da cidade»
isto é, Estácio de Sá (id., i b . ) .
Aí temos Noronha Santos a reafirmar em livro, desde a juventude remota, os mesmos conceitos doutrinários:
•— Estácio, «fundador da cidade»
- seu «verdadeiro fundador» e «governador»
- «a 1? de março de 1565».
Parecer Específico De Noronha Santos — O decreto número
10.165, de l de fevereiro de 1950, publicado no Diário Oficial de
2 de fevereiro, Seção II, criara a Comissão de Estudos Históricos
da Cidade do Rio de Janeiro.
Instalou-se ela, com invulgar solenidade, a 19 de novembro de
1950, presentes o presidente da República, sr. Eurico Gaspar
Dutra, o prefeito do Distrito Federal, sr. Angelo Mendes de Morais,
e numerosas pessoas gradas.
Órgão consultivo, diretamente subordinado ao gabinete do
Prefeito, cabia-lhe, dentre outras, a função de
— «
despertar o interesse dos estudiosos e
da população, em geral, para a significativa data (Art. 2',
in fine) .
Que data? A do quarto centenário de fundação da cidade.
Ora, a comemoração do quarto centenário em 1965 implicaria
endosso à tese pró-1565.
Articulavam-se, a partir de 1950, as primeiras malhas de um
movimento oficial, destinado a pesquisar, opinar e decidir. Foi
assim que o Departamento de História e Documentação ( 2 ) ,
burocràticamente menos desaparelhados, pois a Comissão de Estudos Históricos não dispunha de verbas próprias, tomou a iniciativa
de solicitar pareceres
•— de instituições respeitadas
- de professores oficiais
— de distintos publicistas.
(2) Da Secretaria Geral da Educação e Cultura, dirigida na época pelo
sr. Mário Paulo de Brito, sendo prefeito o sr. João Carlos Vital.
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O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, instituição necessariamente consultada, indicou Noronha Santos para falar em seu
nome.
Era «the right man», em unânime consenso. Sábio de penumbra, modesto e dadivoso por natural inclinação, grangeara entre os
especialistas justificado renome, sem fruir popularidade entre medíocres. Vivia para o ideal de arquivar. Arquivara-se.
Colhido no remanso de suas queridas fichas, não se esquivou
esse homem-caramujo a colaborar, prestimosamente como sempre:
— em setembro de 1951 enviava ao Instituto Histórico um «pequeno
estudo», mais tarde oficialmente divulgado.
Como logo adiante se comprovará, mestre Noronha Santos
situou a medula do assunto logo nos subtítulos iniciais: — «A
expedição de São Vicente — Estácio de Sá funda cidade em l de
março de 1565».
Aí já está um parecer.
Sem embargo, em vez de trechos esgarçados, vamos fornecê-lo
na íntegra.
O que se segue é transcrição «ipsis litteris» do parecer de
Noronha Santos sobre «Fundação Do Rio De Janeiro», conforme
opúsculo oficialmente editado a l 9 de março de 1957 pela Prefeitura
do Distrito Federal.
(PARECER DE NORONHA SANTOS)
I

«A expedição de São Vicente — Estácio de Sá funda a cidade em
l de março de 1565 — Ordens e Provisões Reais de 1566 a 1590
— Depoimentos — Morte de Estácio de Sá»
«Consoante documentos quinhentistas, a expedição de Estácio
de Sá deixou as águas de São Vicente em princípios de janeiro de
1565, e, segundo testemunho de Anchieta, chegou ao Rio de
Janeiro a l de março do mesmo ano, dispondo apenas de duzentos
homens, não calculando os reforços que lhe vieram da Bahia e do
Espírito Santo.»
«Naquele dia, entrou a esquadrilha na baía de Guanabara,
ancorando os navios dentro da barra. O capitão-mor operou desembarque da gente que se destinava ã conquista da terra, na várzea
do Cara de Cão e tratou de se estabelecer na pequena faixa de
terreno, contando com os parcos recursos adquiridos na cidade do
Salvador.»
«Comprovam este acontecimento as referências de missionários
jesuítas, o cronista Gabriel Soares de Souza e as duas cartas de
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sesmarias concedidas por Estácio de Sá aos padres da Companhia
de Jesus, em 6 de julho (3) de 1565 e à Câmara, em 16 do mesmo
mês e ano — confirmada esta por Mem de Sá a 16 de agosto de
1567.»
«Ainda comprova essa fundação o registro regular de Ordem
e Provisões trasladadas no ano seguinte (4) por Francisco de
Almeida Jordão, escrivão do Senado da Câmara, em 1670, compreendendo o período de vinte e quatro anos, —de 1566 a 1590 —
subdivididas em três livros com o título Ordens e Provisões Reais.
Estes registros, do acervo do Arquivo Municipal, foram parcialmente reproduzidos em trabalhos de investigação histórica, inclusive
nos de Haddock Lobo, — Vieira Fazenda, Inocêncio Maciel, Morales de los Rios, e no Livro Tombo das Terras Municipais, como
preciosas fontes de elucidação que dissipam quaisquer dúvidas, por
ventura suscitadas a respeito dos primórdios do Rio de Janeiro.»
«Em 1927 - - decorridos duzentos e cinquenta e sete anos da
data em que se trasladaram os registros de 1566 a 1590 — o então
Diretor de Estatística e Arquivo, Dr. Mário Aristides Freire,
mandou proceder à cópia datilográfica dos traslados, destinando-se
à impressão, de conformidade com a autorização do Prefeito Doutor
António Prado Júnior.»
«O 1° volume foi impresso no Jornal do Brasil, em 1928. O
2°, compreendendo matéria registrada nos Segundo e Terceiro
Livros de Provisões manuscritas, foi também impresso nas oficinas
daquele diário.»
«Para facilitar a consulta desses cimélios, organizei um índice
com títulos principais, indicações remissivas e onomásticas, trabalho
que foi por mim ofertado ao Arquivo Municipal.»
A fundação da cidade do Rio de Janeiro a l de março de 1565,
na várzea do Cara de Cão, atendeu à necessidade inadiável de se
exteriorizar o domínio português em águas da Guanabara, e contrapondo-se às guerrilhas francesas e tamoias.
«A cidade assim instalada, se assemelhava mais a um acampamento militar, do que propriamente a um núcleo de atividade».
«Logo que chegou ao Rio de Janeiro, Estácio de Sá
resolveu ocupar a faixa de terra ao pé do Pão de Açúcar
- esclarecem os doutos Capistrano de Abreu e Vale
Cabral (Informaçõzs e Fragmentos Históricos — materiais
e achegas para a história e geografia do Brasil — publicados em l894).»
(3) Sesmaria aos padres da Companhia de Jesus: l de julho dí 1565.
Ver na íntegra, Capítulo VI, Documentos Anexos.
(4) No século seguinte.
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«E os primeiros informes sobre a nova conquista lusitana
descreveram os cenários e as casas que então se fizeram, e outrossim, baluartes para defesa militar, com o aspecto fisiográfico da
região.»
«Anchieta, numa missiva datada de 9 de julho de
1565 refere-se a um baluarte mui posto de taipa de pelão,
com muita artelharia dentro de quatro ou cinco guaritas
de madzira de taipa e de taipa de mão. . . Nos termos de
fianças que, em 1566, prestaram o antigo capitão de Porto
Seguro Francisco Dias Pinto, alcaide-mor - - acumulador
de outros ofícios — e Gaspar Rodrigues de Moura, há
referências a um baluarte grande no Cara de Cão».
«Coroando os triunfos das armas portuguesas, o capitão-mor
e primeiro governador exorta os combatentes às armas, no serviço
de Deus, da Pátria e do rei:
«Levantemos esta cidade -- disse Estácio de Sá —
que ficará por memória do nosso heroísmo e de exemplo
do valor às vindouras gerações — para ser a rainha das
províncias e o empório das riquezas do mundo (5) .»
«Gabriel Soares de Souza viveu dezoito anos no Rio de Janeiro
e foi contemporâneo das primeiras governanças da cidade. Em seu
Tratado Descritivo do Brasil (1587), escrito em estilo arrevesado,
ele retrata o painel da terra conquistada»:
«E comecemos do Pão de Açúcar, que está da banda
de fora da barra, que é um pico de pedra mui alto, da
feição do nome que tem, do qual l à ponta da barra que
se diz de Cara de Cão há pouco espaço; e a terra, que fica
entre esta ponta e o Pão de Açúcar, é baixa e chã; e
virando-se desta ponta para dentro da barra se chama
Cidade Velha, onde se ela fundou primeiro» (6) .
«Ferido no combate de 20 de janeiro de 1567, morreu Estácio
de Sá a 19 de fevereiro do mesmo ano».
(5) Simão de Vasconcelos, «Crónica da Companhia de Jesus», pág. 208,
n.* 76 do Livro Terceiro, edição de 1864, anotada por Fernandes Pinheiro: —
«
livre-se a terra, levantemos nela cidade, e fique esta memória de nossa
resolução, e trabalhos e para exemplo dos vindouros
>
(6) Gabriel Soares de Sousa, «Tratado Descritivo Do Brasil Ein 1587»,
3* ed., pág. 89.
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«Era tão amigo de Deus e de seus semelhantes — no conceito
do padre José de Anchieta — tão manso e tão afável, nunca descansando, acudindo a todos e sendo o primeiro no trabalho».
«Sepultado na capela da confraria de São Sebastião, na várzea
do Cara de Cão, na chamada Vila Velha — ou Cidads Velha —
foram seus restos mortais trasladados por seu primo, o governador
Salvador Correia de Sá, em 1583, para a capela mor da igreja de
São Sebastião, no então chamado monte do Descanso (o desaparecido morro do Castelo)».
II

«Derrota dos franceses e tamoios — Depoimentos — 20 de janeiro
de 1567 — Mudança da sede da Cidade»
«Destroçados os franceses e seus bravos aliados — os tamoios
- em combates sangrentos, dos quais foi mais encarniçado o de
20 de janeiro de 1567, dia de São Sebastião tratou o governadorgeral Mem de Sá de transferir a sede da cidade para uma posição
que assegurasse aos vencedores vantajosa situação estratégica.
Depois de consultar o bispo D. Pedro Leitão e os maiores da terra
conquistada, escolheu Mem de Sá um monte mais para o interior
da baía de Guanabara, na margem ocidental, com altitude máxima
de cento e trinta braças, distante, mais ou menos, uma légua do
arraial do Cara de Cão. Iniciou-se o desbaste da matéria e, sem
demora, ergueram-se toscas habitações e muralhas de defesa —
apresentando tudo o aspecto de uma nova fundação, não só pelo
arranjo e diligência dos governantes, como pelo ânimo do trabalho
dos moradores».
«Frei Vicente do Salvador, que esteve no Rio em 1607, 1608 e
1624, em sua História do Brasil (ultimada em 1627), assinala o
primeiro arraial português junto ao Cara de Cão:
«Sossegadas as coisas da guerra — escreve o historiador Frei Vicente do Salvador - - escolheu-se sítio
acomodado ao edifício de uma nova cidade, a qual mandou
o governador fortificar com quatro castelos, e a barra, na
estrada do Rio, com dois. Chamou a cidade — de São
Sebastião — não só por ser o nome do seu rei, se não por
agradecimento dos benefícios recebidos do Santo, pois a
vitória passada ganhara-se no dia de São Sebastião. E
neste dia — há dois anos — partiu Estácio de Sá de São
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Vicente para o Rio de Janeiro e começou a guerra, invocando o Santo a seu favor, o que reconheceram os portugueses na batalha naval das Canoas, como em ocasiões
de perigo. Em memória da vitória das canoas, se faz todos
os anos naquela baía, defronte da Cidade, no dia glorioso
de São Sebastião, uma escaramuça de canoas — com
grande grita dos índios que as remam e as tripulam para
a festa».
«Cidade Velha — e a primeira fundação, são denominações
que, com alguma frequência, se deparam em obras históricas».
«No Mapa ou roteiro da baía do Rio de Janeiro, reprodução
de uma carta quinhentista, que foi copiada para o nosso Instituto
Histórico, se vê a denominação Cidade Velha — como a indicar o
primitivo local da fundação de 1565».
«No transcorrer dos tempos, repete-se essa crisma, desde
Gabriel Soares de Sousa — no Tratado Descritivo do Brasil, em
1587, e na História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, em.
princípios do século seiscentista, e, muito mais tarde, entre escritores
contemporâneos, inclusive Jaime Reis, no fim do século XIX, em
estudo intitulado A primeira fundação do Rio de Janeiro, publicado
na Revista Brasilzira, de 5 de junho de 1897 (n' 5 — pág. 296)».
«O culto fervoroso consagrado a São Sebastião, padroeiro da
Cidade, na alma popular, através da tradição religiosa, revigora o
sentimento cívico em favor da festa de 20 de janeiro, que as vereanças e correições dos Ouvidores cobriram de louvores em seus autos
e provimentos».
III

«Ainda a data de 20 de janeiro —A expansão tranquila do
domínio português»
«A vitória decisiva se pode fixar, de fato, a 20 de janeiro de
1567. A normalidade do domínio, com a derrota no maior combate
que até então se travara, assegurou aos portugueses a expansão
tranquila de sua autoridade».
«Vinte de janeiro é a maior efeméride da jornada em que o
sobrinho de Mem de Sá teve os espinhos do martírio, aureolado pela
bravura de organizador da resistência e construtor dos mais interessados na grande obra da civilização portuguesa. É a data em que
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•o sentimento cívico encontra a razão de ser da festa da cidade e a
registra para determinar a célula mater das tradições e dos costumes
da gente portuguesa no Brasil meridional. Nesse dia, à custa de
aplainamento violento, terraplanagem heróica da destemerosa ação
dos soldados lusos, esmagando e enxotando o invasor que, auxiliado
pela intrepidez inigualável do tamoio, levantava a cada canto a
aresta dura de uma flechada, o óbice de um arcabuz contra a
conquista que se empreendia; só nesse dia — 20 de janeiro de 1567
- é que o terreno ficou preparado para o estabelecimento definitivo
da cidade do Rio de Janeiro».
«Dois anos permaneceram os portugueses junto ao Pão de
Açúcar, pela fremente contingência de lutas contínuas, travadas
numa região desconhecida para os homens de guerra, o que adiou
a realização de desejos da vitória integral e projetos de Mem e
Estácio de Sá».
«A experiência, aliás, condenara aquela estreita faixa de terra
encurralada entre montanhas, para o sitio da cidade. E a prova de
que nunca se pensou nisso, temo-la na retirada dos expedicionários
desde que cessara a necessidade imperiosa de se manter no local a
governança. Dois anos agitados, que se passaram sem tréguas em
escaramuças, no mar e na orla litorânea, impediram trabalhos pacíficos de construção. Em tal conjuntura, enquanto o cenário era só
de luta a ferro e fogo, a várzea do Cara de Cão servia perfeitamente. Mas, serenados os ânimos dos contendores, tornára-se
mister organizar o aparelho administrativo, dependente das vereações do conselho da Câmara».
«Ao tratar de fixar uma data registradora da fundação da
Cidade do Rio de Janeiro, o Conselho Municipal em 1896, graças
ao prestimoso e erudito auxílio do então Intendente Dr. José Vieira
Fazenda — grande Mestre da história carioca, escolheu a efeméride
de 20 de janeiro, depois de esmerilhar todas as dúvidas».
«Mantinha-se assim a tradição religiosa e continuava-se a
guardar e respeitar a evocação católica, com a lenda e a fantasia,
que em todos os tempos constituíram património do povo».
«Da mesma sorte se conduziu o primeiro Congresso de História
Nacional reunido no Rio de Janeiro, em sua sessão de 5 de junho de
1913, mandando erguer um marco comemorativo da fundação da
cidade do Rio de Janeiro. Por iniciativa do Instituto Histórico
Brasileiro e com o valioso auxílio de Vieira Fazenda, assentou-se
em 1915 aquele marco, na praia de Fora, na antiga várzea do Cara
de Cão -- precisamente a 20 de janeiro, data do maior combate
contra franceses e tamoios, em 1567».
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«Neste marco situado na área da atual Fortaleza de São João,
lê-se esta expressiva inscrição:
«Neste Local Foram Lançados Os Primeiros Fundamentos Da
Cidade De São Sebastião Do Rio De Janeiro».
«Extensa e interessantíssima é a bibliografia que se conhece
referente à malograda França Antártica, Villegaignon, Bois Lê
Comte e a Fundação do Rio de Janeiro, e através das obras de Jean
de Léry (Viagem à terra do Brasil), Gabriel Soares de Sousa
(Tratado Descritivo do Brasil), Frei Vicente do Salvador (História do Brasil), Gaffarel (Histoire du Brésil Français), Vieira Fazenda (Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro), Revistado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Morales de los Rios (Subsídios para a História da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro). na 2* edição das Memórias para servir à História do Reino do
Brasil (Anotações à obra do padre Luís Gonçalves dos Santos,
Costa Ferreira (Ensaio Urbanológico) e na Bibliografia Carioca, do
ilustre Diretor do Departamento de História e Documentação da
Prefeitura, Dr. Roberto da Motta Macedo, dentre outros pesquisadores da história documentada sobre a grande metrópole brasileira» .
«4 setembro 1951 — Noronha Santos».
Até aqui, o parecer de Noronha Santos. Sumariemos o trabalho do Mestre.
De saída, antes de redigir o capítulo I, lavrou Noronha seu
parecer, consubstanciado neste subtítulo peremptório:
— «Estácio de Sá funda a cidade em l de março
de 1565».
Aí se configura uma espécie de resposta prévia à consulta sobre
fundação, formulada pelo Departamento de História e Documentação nos seguintes termos:
— «Foi a cidade do Rio de Janeiro fundada por
Estácio de Sá a l de março de 1565?»
Resposta de Noronha Santos, sintetizada num subtítulo do
parecer encaminhado ao Departamento de História e Documentação
pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:
— «Estácio de Sá funda a cidade em l de março
de 1565».
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Quase todo o capítulo I do parecer de Noronha Santos, uma
vez firmada no cabeçalho a preliminar de fundação por Estácio, é
um repositório de argumentos comprobantes dessa mesma tese:
- não se esquece de qualificar Estácio como «primeiro governador» (página 9 da publicação oficial);
— recorre ao testemunho de Anchieta em particular
e de missionários jesuítas em geral;
— abroquela-se em poucos autores, um dos quais
«contemporâneos das primeiras governanças da cidade»
(pág- 9);
— explica a iniciativa de «fundação da cidade do Rio
de Janeiro a l de março de 1565» (pág. 8) em função da
«necessidade inadiável de se exteriorizar o domínio português em águas da Guanabara» (idem);
- insiste em que «Ainda comprova essa fundação o
registro regular de Ordens e Provisões...» (pág. 7),
nele compreendido o ano de 1566, isto é, lapso anterior à
suposta fundação por Mem de Sá em 1567;
— define esse registro regular de Ordens e Provisões
Reais, a partir de 1566, como «preciosas fontes de elucidação que dissipam quaisquer dúvidas, porventura suscitadas
a respeito dos primórdios do Rio de Janeiro» (pág. 8) .
O capítulo II do parecer cuida visceralmente da mudança da
sede da cidade, após o encarniçado combate de 20 de janeiro de
1567. São outros aspectos, que não infirmam, nem infirmar podiam,
a tese já perfilhada: — «
tratou o governador-geral Mem
de Sá de transferir a sede da cidadz» (não da vila) (página 10);
- «
apresentando tudo o aspecto de uma nova fundação»
(não a realidade) (página 10); — «
se vê a denominação
Cidade Velha como a indicar o primitivo local da fundação de
1565» (não da tentativa de fundação) (página 1 1 ) ; — «O culto
fervoroso consagrado a São Sebastião, padroeiro da Cidade, na
alma popular, através da tradição religiosa, revigora o sentimento
cívico em favor da festa de 20 de janeiro
» (página 11),
festa essa comemorativa da vitória sobre os franceses, não de
fundação da cidade. Festa, aliás, emergente do culto popular ao
padroeiro através da tradição religiosa e assim caracterizada por
peculiaridades que escapam ao campo de análise da documentação
histórica em si.
O capítulo III do parecer exalta o 20 de janeiro com «vitória
decisiva» e marco assecuratório da «expansão tranquila» (pág. 12).
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Nada quanto à questão cronológica de fundação da cidade. Constitui o capítulo III um aproveitamento parcial da palestra radiofónica
proferida por Noronha Santos e publicada pelo Jornal do Comércio
de 20 e 21 de janeiro de 1936. Como sempre, definira-se então
Noronha Santos pela anterioridade cronológica de Estácio: —
«Passadas três centúrias de anos da cidade fundada por Estácio
de Sá
»
Transcrevemos agora da palestra:
— «Serenados, porém, os ânimos dos contendores,
tornava-se mister o trabalho animado dos governantes.
A sede da cidade estava a exigir cuidados das vereações
municipais. Iniciara-se o regime das sesmarias. A ação
militar de 20 de janeiro de 1567, dia consagrado a São
Sebastião, padroeiro da nova cidade portuguesa, foi e é a
maior efeméride da jornada em que o sobrinho de Mem
de Sá teve os espinhos do martírio
só naquele
dia é que o terreno ficou preparado para o estabelecimento
definitivo da cidade do Rio de Janeiro», (grifos nossos).
Confrontemos com o capítulo III do parecer enviado pelo
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ao Departamento de
História e Documentação:
-— «A vitória decisiva se pode fixar, de fato, a 20 de
janeiro de 1567. A normalidade do domínio, com a derrota
no maior combate que até então se travara, assegurou aos
portugueses a expansão tranquila de sua autoridade».
«Vinte de janeiro é a maior efeméride da jornada
em que o sobrinho de Mem de Sá teve os espinhos do
martírio
só nesse dia — 20 de janeiro de 1567
—- é que o terreno ficou preparado para o estabelecimento
definitivo da cidade do Rio de Janeiro . (grifos nossos).
Perlonguemos a parábola do raciocínio de Noronha Santos:
l?) fundara-se a cidade antes do 20 de janeiro de 1567, tanto
assim que já «estava a exigir cuidados» e se iniciara «o regime das
sesmarias»;
2') nessa jornada preliminar não sofrera martírio Estácio
de Sá;
3') a cidade «fundada por Estácio de Sá» carecia de defesa
para seu «estabelecimento definitivo» e nessa ordem de ideias a
«ação militar de 20 de janeiro de 1567», dia do padroeiro (não de
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fundação), é a maior efeméride da segunda jornada, daquela derradeira em que o «sobrinho de Mem de Sá teve os espinhos do
martírio
»
Fundada a cidade sem martírio, explode a campanha de domínio e nesta última fase sobrevêm os espinhos: — morre então
flechado, como o mártir de Narbona, o «primeiro governador»
Estado de Sá. Tais as conclusões de Noronha Santos.
A outras não poderia logicamente chegar o autor de um parecer
em cujo pórtico é Estácio apontado como fundador a l 9 de março
de 1565 e em cujas linhas finais vem o 20 de janeiro (de 1567)
rotulado como «data do maior combate contra franceses e tamoios».
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20.
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23.
24.

Estácio de Sá
IA Mem de Sá
Salvador Correia de Sá
Cristóvão de Barros
D. António Salema (repartição do sul)
Salvador Correia de Sá, segundo período
Francisco de Mendonça e Vasconcelos
Martim Correia de Sá
Afonso de Albuquerque
D. Francisco de Sousa (repartição do sul)
9 A D. Luís de Sousa (Henrique)
Constantino de Menelau
Rui Vaz Pinto
Martim Correia de Sá, segundo período
Francisco Fajardo
Martim Correia de Sá, terceiro período
ÍGonçalo Correia de Sá
14A Junta J
l Mateus da Costa Aborim
Duarte Correia Vasqueanes
Rodrigo de Miranda Henriques
Salvador Correia de Sá e Benevides
Duarte Correia Vasqueanes, segundo período
Luís Barbalho Bezerra
Duarte Correia Vasqueanes, terceiro período
Francisco de Sotomaior
Duarte Correia Vasqueanes, quarto período
22A Pedro de Sousa de Castro (não tomou posse)
22B Luís de Miranda Henriques (não tomou posse)
22C Manuel Freire de Andrade (não tomou posse)
Salvador Correia de Sá e Benevides, segundo período
Duarte Correia Vasqueanes, quinto período
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51.
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'60.

D. Luís de Almeida
Salvador de Brito Pereira
António Galvão
D. Luís de Almeida
28A Lourenço de Brito Correia (não tomou posse)
Tomé Correia de Alvarenga
29A João de Melo Feio (não tomou posse)
Salvador Correia de Sá e Benevides, terceiro período
Tomé Correia de Alvarenga, segundo período
Agostinho Barbalho Bezerra
32A A Câmara
32B João Correia de Sá
Pedro de Melo (e Martim Correia Vasqueanes)
D. Pedro de Mascarenhas
João da Silva e Sousa
Matias da Cunha
D. Manuel Lobo
João Tavares Roldon
Pedro Gomes
Duarte Teixeira Chaves
40A A Câmara
João Furtado de Mendonça
D. Francisco Naper de Lencaster
Luís César de Meneses
António Pais de Sande
André Cuzaco
Sebastião de Castro e Caldas
Artur de Sá e Meneses
Martim Correia Vasques
Francisco de Castro Morais
Álvaro da Silveira e Albuquerque
D. Francisco de S. Jerônimo
Martim Correia Vasques, segunda vez
Grcgório de Castro Morais
D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre
António de Albuquerque Coelho de Carvalho
Francisco de Castro Morais, segundo período
António de Albuquerque Coelho de Carvalho, segundo período
Francisco Xavier de Távora
Manuel de Almeida Castelo Branco
António de Brito Freire de Meneses
Manuel de Almeida Castelo Branco, segundo período
Aires de Saldanha de Albuquerque
59A Cristóvão da Costa Freire (não tomou posse)
Luís Vaia Monteiro

Í
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61. Manuel de Freitas da Fonseca
62. Gomes Freire de Andrada
62A José da Silva Pais
62B Matias Coelho de Sousa
62C José da Silva Pais, segundo período
62D Matias Coelho de Sousa, sòffundo período (reassume o titular, Gomes
Freire)
62E Matias Coelho de Sousa, terceiro período (reassume o titular, Gomes
Freire)
62F Matias Coelho de Sousa, quarto período (reassume o titular, Gomes
Freire)
62G Matias Coelho de Sousa, quinto período (reassume o titular, Gomes
Freire)
62H Matias Coelho de Sousa, sexto período (reassume o titular, Gomes
Freire)
621 Matias Coelha de Sousa, sétimo período (reassume o titular, Gomes
Freire)
62J Matias Coelho de Sousa, oifavp período (reassume o titular, Gomes
Freire)
62L Matias Coelho de Sousa, nono período (reassume o titular, Gomes
Freire)
62M Matias Coalho de Sousa, décimo período (reassume o titular, Gomes
Freire)
62N Matias Coelho de Sousa, undécimo período (reassume o titular,
Gomes Freire)
62O Matias Coelho de Sousa, duodécimo período (reassume o titular,
Gomes Freire)
62P Patrício Manuel de Figueiredo
62Q José António Freire de Andrada
62R Patrício Manuel de Figueiredo, segundo período (reassume José
António Freire de Andrada)
62S Patrício Manuel de Figueiredo, terceiro período (reassume José
António Freire de Andrada)
62T Patrício Manuel de Figueiredo, quarto período (reassume José
António Freire de Andrada)
62U

Patrício Manuel de Figueiredo, quinto período (reassume José
António Freire de Andrada)
62V Patrício Manuel de Figueiredo, sexto período (reassume José António
Freire de Andrada)
62X Patrício Manuel de Figueiredo, sétimo período (reassume José
António Freire de Andrada)
62Z Patrício Manuel de Figueiredo, oitavo período (reassume o titular,
Gomes Freire, já Conde de Bobadela)
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ÍD. António do Desterro
62AA Junta-jjosé Fernandes Pinto Alpodm
[João Alberto de Castelo Branco
II — Nomeações
1.

Em Portugal
a)
b)
c)
d)

2.

No Brasil
a)
b)
c)

III
IV
V
VI
VII

—
—•
—
—
—

Por Desilgnaçãoi Nominal
Por Via De Sucessão
Existentes No Arquivo Histórico Ultramarino
Existentes Na Biblioteca Nacional De Lisboa

Pelo Govêrno-geral Do Estado
Pela Câmara Do Rio De Janeiro
Por Movimento Subversivo

Posses
Não Empossados
Juntas
Mortes
Anexos
l.

Catálogos
a)
b)
c)
tf)

De
De
De
Da

D. Marcos
Frei Gaspar
Visconde de Porto Seguro
Revista Do Instituto

VIII — índices
1.
2.

Cronológico
Onomástico

I — Governadores
l

1565, 1'bE MARÇO — Estado de Sá, Capitão-mor da Armada,
começa a governar, com o título de Capitão, a cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro, que viera fundar para conquista e
povoamento da Guanabara.
Depoimentos de contemporâneos e documentos de arquivo
reiteradamente confirmam que o Capitão Estácio de Sá proveu e
empossou serventuários do Rio de Janeiro, cidade cujo futuro
garantiu com doação de património territorial e criação do selo das
armas — seu brasão cívico.
Património territorial e selo das armas certificam fundação de
cidade.
Havendo cidade, houve governo.
Alguém governou a cidade do Rio de Janeiro, no espaço
decorrido entre sua fundação (março de 1565) e morte de Estácio
(fevereiro de 1567):
— não foi Martim Afonso de Sousa, porque se
ausentara do Brasil, embora donatário da Capitania de
S. Vicente, cujo território abrangia a Guanabara;
— não foi Mem de Sá, Governador-Geral do Brasil,
porque se ausentara da Guanabara desde 1560, só regressando em janeiro de 1567;
— não foi algum dos subordinados do Capitão Estácio de Sá, por óbvios impedimentos de hierarquia políticoadministrativa.
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Se o Capitão Estácio de Sá não tiver governado, necessariamente existiu acefalia.
Ora, antes da morte de Estácio, ausentes Martim Afonso e
Mem de Sá, foi a cidade galardoada com brasão, território e corpo
de serventuários, cuja atividade funcional documentadamente se
comprova — inclusive através dos primeiros pruridos de desistência
(e por excesso de trabalho!) .
Logo, acefalia não existiu e Estácio governou. Governo
legítimo. No mínimo, legitimado.

Todos os poderes inerentes ao governo, «inteiramente», recebeu-os Salvador Correia de Sá, nomeado na forma da lei vigente
por quem podia fazê-lo. Não há como repelir a presunção lógica
de que os houvesse por igual recebido Estácio de Sá, cujos atos de
governo jamais foram declarados irritos, abusivos ou inoperantes
por autoridade portuguesa.

Subalternos lhe prestavam obediência; superiores não mandavam o contrário; por conseguinte, ou decorria normal o funcionamento da engrenagem ou foram subservientes e relapsos aqueles
subalternos e superiores. Inclusive a coroa portuguesa, acomodada,
inerte, silenciosa perante uma usurpação.
Essa hipótese de usurpação do governo por Estácio — involuntariamente insinuada pelos que não o reconhecerem como Governador — viria tumultuar sem proveito a repercussão jurídica dos
atos oficiais por ele praticados, alguns capazes de afetar em seus
fundamentos a propriedade privada e o património territorial da
comunidade política.
Ainda que lhe houvesse faltado investidura explícita de Governador, não faltaram implicações e decorrência dessa investidura,
oficial ou oficializada por ação ou omissão.
Ao assinar a nomeação do sucessor de Estácio, esclarece o
Governador-geral Mem de Sá, desembargador da Casa de Suplicação e conselheiro de El-Rei:
— « . . . ao qual (Salvador Correia de Sá) dou todos
os meus poderes inteiramente, como os eu uso, e tenho,
dados por Sua Alteza. . .»,
« . . . por quanto Sua Alteza me dá em meu regimento
que possa prover ao Capitão, e Governador que aqui
(no Rio de Janeiro) deixar de todos os poderes que me
parecer ser seu serviço. . . » (Revista «Arquivo Do Distrito
Federal», 1894, vol. I, pág. 29) .

Dos atos oficiais assinados por Estácio no Rio de Janeiro,
durante o período de sua atuação na vida administrativa local
(março de 1565 a janeiro de 1567), preciosos remanescentes
subsistem no antigo Arquivo do Distrito Federal, hoje do Estado
da Guanabara.
São quinze jóias históricas, das quais duas já não figuram no
engaste.
Treze relíquias sobraram, transcritas do original em 1750:
1.
2.

Traslado de duas cartas de terras a Pedro Rodrigues;
Doação das sesmarias da Cidade;

3.
4.
5.

Posse solene das terras doadas para Rocio da Cidade;
Eleição e posse do Almotacé João Prosse;
Traslado da provisão de Francisco Fernandes, alcaide e
carcereiro;
Traslado da provisão de Gaspar Rodrigues, tabelião do
público judicial;
Termo de como Pedro da Costa desiste do cargo de
Tabelião público e passa a servir de Tabelião das notas
e escrivão das dadas;
Posse de Gaspar Rodrigues de Gois, tabelião judicial;
Traslado da Provisão de Batista Fernandes, porteiro
desta Cidade;
Traslado da fiança e alvará a Gaspar Rodrigues de
Moura;
Despacho ordenando a posse de Miguel Ferrão, tabelião
do público judicial e notas;

6.
7.

8.
9.
10.
11.
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12.
13.

Traslado da fiança a Mestre Vasco;
Provisão para que Pedro da Costa, tabelião das notas e
escrivão das dadas, tivesse também o Selo das Armas
desta Cidade.

Assim consta nas ementas, de que copiamos o essencial, quase
ipsis verbis. Respeitamos inclusive a distribuição de maiúsculas,
conforme se lê na Revista «Arquivo Do Distrito Federal», vol. IV,
1953, págs. 1-2, texto republicado por louvável iniciativa do então
Diretor do Departamento de História e Documentação, Dr. Othon
Ferreira de Barros.
Prestou ele serviço à tese de fundação por Estácio em 1565,
pois bastariam dois daqueles treze documentos de arquivo, assinados
ambos antes de 1567, para represar a corrente favorável a Mem de
Sá: — «Traslado da Provisão de Batista Fernandes, porteiro desta
Cidade» e «Provisão para que Pedro da Costa, tabelião das notas
e escrivão das dadas, tivesse também o Selo das Armas desta
Cidade».
Dir-se-á que Estácio poderia desconhecer a boa técnica ou
recorrer a interpretação viciosa; — o Rio de Janeiro não teria ainda
predicamento oficial de cidade, em 1565 e 1566.
Nesse caso, não haveria governo citadino. Nem seriam atos
jurídicos perfeitos e acabados os que Estácio maliciosamente
praticasse.
Iludiram-se inteligências de fina estirpe com o fato, aliás
incontestado, de que os atos oficiais de Estácio ficaram sujeitos à
aprovação superior. Ele nomeava, sim (nítido ato de governo),
mas ressalvando: — « . . . enquanto eu houver por bem e o
Senhor Governador Mem de Sá ou Sua Alteza não mandarem o
contrário...»
Não estaria assim, argumenta-se, praticando atos de governo.
De duas, uma: — ou o argumento é válido ou não é. Se não é,
Estácio governou. Se é, tanto prevalece para Estácio como, com
mais razão, para seus superiores.
Pois bem, Governadores-gerais do Brasil, durante mais de um
século, prosseguiram obedientes àquela ressalva «enquanto Sua
Alteza não mandar o contrário».
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Só em 1698, por Carta régia de 5 de outubro, ficou resolvido
não mais passarem Provisão em seu próprio nome (com ressalva) e
sim em nome de El-Rei; ainda em 1684, não muito antes da
proibição, fazia o Governador-geral D. António Luís de Sousa
Telo e Meneses nomeações em estilo de Decreto («Hei por bem de
o prover. . . » ) , sem contudo omitir «enquanto El-Rei meu Senhor
o houver assim por bem» (Biblioteca Nacional, «Documentos
Históricos», XXIX, 296) .
Claro que não ficaremos interminavelmente botando farinha
no pirão das citações, mas pelo menos o exemplo de Mem de Sá
não pode deixar de ser aqui invocado.
Em textos oficiais, que o Arquivo Municipal divulgou e o
Departamento de História e Documentação republicou autenticamente, colhidos nos Livros l', 2° e 3' de Provisões Reais, verifica-se
perfeita similitude entre os atos de Estácio e os de Mem de Sá.
Também este último dependia de aprovação superior e mantinha a
ressalva, variando apenas a redação.
Assim, Mem de Sá nomeou: — Pedro da Costa, tesoureiro de
defuntos, «enquanto me parecer bem e Sua Alteza não mandar o
contrário» (Livro \*>, fls. 19-20); — Baltazar Fernandes, tabelião,
com igual ressalva (Livro l 9 , fls. 20-21); — Jorge da Mota,
contador, «não mandando Sua Alteza o contrário» (l 9 , 21-22); —
Francisco Fernandes, tabelião, «enquanto Sua Alteza não mandar o
contrário» ( l 9 22-23); — o mesmo, escrivão de órfãos, com igual
ressalva (l 9 , 23-24); — Francisco Dias Pinto, alcaide, «sendo Sua
Alteza servido» ( l 9 24-25); — Salvador Correia de Sá, capitão e
governador, «enquanto Sua Alteza não mandar o contrário» (1«,
25-29); — Manuel Gomes, escrivão, com igual ressalva (l 9 , 30-31);
— Cristóvão Monteiro, ouvidor, «sendo Sua Alteza contente» (l 9 ,
33-34); — João da Silveira, meririnho, com igual ressalva (l 9 , 97
e 98, grifos nossos) .
Não insistiremos superfluamente.
O velho Mem de Sá, antigo desembargador da Casa de
Suplicação e conselheiro de El-Rei, praticam atos jurídicos perfeitos
e acabados?
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Nem ignorante, nem inexperiente, submeteu-os à aprovação de
autoridade superior, embora aqui fosse Governador-geral, sem
alguém que o igualasse ou excedesse. E governou, sem contestação.
Também governou Estácio de Sá.
O fato de não exibir título prévio e documentado de Governador, constitui a nosso ver falso fundamento para exclusão de
Estácio ( * ) . Vinha fundar cidade em território ocupado por
inimigos. A quem exibir sua patente de Governador? Aos próprios
expedicionários portugueses, co-participantes da missão oficial?
Nenhuma impugnação houve em tempo hábil. Impugnação regressiva já não teria cabimento.
Assinando-se apenas como «Capitão da Cidade», o Capitãomor da esquadra Estácio de Sá dirimiu duas controvérsias: l* quanto ao advento histórico da cidade, já existente em 1565 e 1566;
- 2" — quanto a o título implícito de Governador. Esse título não
é mencionado nas cartas de poderes, mas parece implícito a esses
poderes, pois que Martim Afonso de Sousa deles fez uso ( c f .
«História Da Colonização Portuguesa Do Brasil», III, 390) . Ver
nomeação de Salvador Correia de Sá, 4 de março de 1568.
Na lápide mortuária do Estácio, homenagem do sucessor,
Salvador Correia de Sá, intitulou-se este:
— «segundo Capitão, e Governador».
Qual o primeiro Capitão e Governador da Cidade?
Que outro, senão Estácio de Sá, único antecessor específico?

Morto em fevereiro de 1567, foi Estácio de Sá sucedido a 4
de março de 1568 pelo segundo Capitão e Governador, Salvador
Correia de Sá, o velho (no interregno administrou o próprio Mem
de Sá, como Governador-geral de todas as Capitanias); — sepultado na Capela da Confraria de São Sebastião, Cidade Velha (20
de fevereiro?); — trasladado em 1583 para a Capela-mor da Igreja
(*) Mais tarde invariavelmente se assinaria o Marechal Floriano como
«Vice-presidente da República», do começo ao fim de seu período governamental,
e nem por isso o eliminamos da série cronológica dos Chefes de Estado.
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de São Sebastião, morro do Castelo; — daí exumado a 16 de
novembro de 1862; — inumado no mesmo local a 20 de janeiro de
1863; — de novo exumado a 15 de janeiro de 1922 e transladado
provisoriamente, a 20 de janeiro desse ano, para o Convento dos
Capuchinhos, Rua Conde de Bonfim 292; -- transladado a 16 de
agosto de 1931 para a Igreja dos Capuchinhos, Rua Haddock-Lôbo
n9 266 (nova Igreja de São Sebastião, na véspera inaugurada), onde
permanece em jazigo definitivo, a 31 de janeiro de 1956 recoberto
por campa de bronze, cópia fiel do original em granito.
Fontes — Além do depoimento de contemporâneos, Leonardo
do Vale, José de Anchieta, Quirício Caxa, Pedro Rodrigues, in
«Cartas dos padres» etc., Códice da Biblioteca Nacional. 165,
190 v., 188 v., e «Anais Da Biblioteca Nacional», XXIX, 181, os
seguintes documentos do Arquivo do Distrito Federal, hoje da
Guanabara (exceto o primeiro):
- sesmaria de Estácio à Companhia de Jesus, l de
julho de 1565; -— sesmaria de Estácio a Pedro Rodrigues,
11 de julho de 1565; — segunda sesmaria de Estácio a
Pedro Rodrigues, 13 de julho de 1565; — sesmaria de
Estácio à cidade para rocio e termo, 16 de julho de 1565;
— provisão de Pedro da Costa, escrivão das sesmarias e
tabelião das notas, 20 de setembro de 1565; — provisão
de Miguel Ferrão, tabelião do público judicial e das notas,
2 de dezembro de 1565; — termo de eleição e posse de
João Prosse, almotacé, 4 de setembro de 1566; — provisão
de Francisco Fernandes, alcaide e carcereiro, 13 de setembro de 1566; — termo de posse de Pedro da Costa,
tabelião das notas e escrivão das sesmarias, 16 de setembro
de 1566; — auto de fiança de Pedro da Costa, tabelião
das notas e escrivão das sesmarias, 16 de setembro de
1566; — provisão de Gaspar Rodrigues de Gois, tabelião
do judicial, 16 de setembro de 1566; — provisão de
Batista Fernandes, porteiro e pregoeiro, 30 de outubro de
1566; —auto de fiança de Miguel Ferrão, tabelião do
público judicial e das notas, 30 de outubro de 1566; instrumento de fiança de Gaspar Rodrigues de Moura
para se livrar, 30 de outubro de 1566;—provisão de
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da Costa para selar papéis com as armas da cidade, 6 de
novembro de 1566; — ata da cerimónia de abertura do
túmulo a 15 de janeiro de 1922; — ata da trasladação de
16 de agosto de 1931 para a Igreja dos Capuchinhos.
Da morte e sepultamento, não possuímos documentação. O
grande mestre que foi Noronha Santos, baseado provavelmente em
bibliografia, admite morte a 19 de fevereiro. Erudito cuja palavra
faz fé, diz nas Anotações às «Memórias», do Padre Luís Gonçalves
dos Santos (Tomo I, pág. 71):
— «Ferido no combate de Birauaçu-Mirim a 20 de
janeiro de 1567, morreu o governador Estácio de Sá a
19 de fevereiro...»
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Governador-Geral em todas as mais Capitanias». Tal o cabeçalho
costumeiro em papelório oficial daquela época.
Dos atos assinados por Mem de Sá no Rio de Janeiro, durante
o período de sua atuação na vida administrativa local (fevereiro
de 1567 a março de 1568), isto é, no interregno que vai da morte
de Estácio à posse de Salvador Correia de Sá, subsiste documentação relativa aos seguintes:
1.
2.

1567;

3.
4.

A exumação de 16 de novembro de 1862 vem minuciosamente
descrita num parecer de 21 desse mês e ano, cuja parte técnica fora
confiada aos professores de Medicina, Drs. José Ribeiro de Sousa
Fontes (depois Visconde de Sousa Fontes) e Francisco Ferreira
de Abreu (depois Barão de Petrópolis). Republicado na Revista
«Arquivo Do Distrito Federal», 1950, 32-34, sairá antes na Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, XXVI, 301-316.
Começa:
— «O magnânimo príncipe que nos honra com sua
presença e que tão dedicadamente protege este Instituto,
incumbiu-me.. . de dirigir a exumação dos restos mortais
de Estácio de Sá l" governador do Rio de Janeiro».
IA

1567, 20 (?) de FEVEREIRO — Mem de Sá, Governador-geral
do Brasil, assume por morte de Estácio de Sá a administração da
cidade do Rio de Janeiro, enquanto não nomeava o segundo titular
efetivo.
Não se intitulou Capitão da cidade do Rio de Janeiro e sim
«Capitão da Cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, e

Provisão de Baltazar Fernandes, tabelião, 22 de fevereiro
de 1567;
Provisão de Cristóvão Monteiro, ouvidor, 9 de março de

5.
6.
7.
8.

Confirmação da provisão de Pedro da Costa para guardar
o selo das armas, 5 de abril de 1567;
Provisão de Francisco Dias Pinto, alcaide-mor, 15 de
agosto de 1567;
Provisão de Jorge da Mota, contador, 17 de agosto de
1567;
Provisão de Francisco Fernandes, escrivão dos órgãos, 6
de outubro de 1567;
Provisão de Francisco Fernandes, tabelião do público
judicial, 20 de outubro de 1567;
Provisão de Baltazar Lourenço, medidor das terras, 3 de
fevereiro de 1568 (segue-se a do Governador Correia de
Sá, 4 de março de 1568).

Fontes — Fontes diretas e específicas, não há como perquirilas. Foi em função do seu título preexistente de Governador-geral
que Mem de Sá administrou ocasionalmente o Rio de Janeiro. Já
sugeria o primeiro titular do Brasil, Tomé de Sousa, em carta ao
Rei, datada de l de junho de 1553: — « . . . o governador-geral não
deve ter lugar certo senão residir onde lhe parecer que há mais
necessidade dele.» («História Da Colonização Portuguesa Do
Brasil», III, 365) . Chegando a 18 de janeiro de 1567, Mem de Sá
aqui residiu e daqui governou, por lhe parecer mais necessário.
Comprovam sua permanência os oito documentos acima citados. Só
a partir de 4 de março de 1568, diz o próprio Mem de Sá, « . . .
acordei em Conselho. . . ir-me dela (da cidade do Rio de Janeiro)
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para correr a costa...» («Traslado da Provisão de Salvador
Correia de Sá» etc., Primeiro Livro do Arquivo Municipal, hoje da
Guanabara, f Is. 25 a 29) .

velho (primeiro período deste). Substituído por D. António
Salema, Governador da repartição do sul.
Fontes — Anais Da Biblioteca Nacional Do Rio De Janeiro,
1935, Vol. LVII, pág. 238. É o traslado da própria nomeação,
onde se lê: — « . . . a vinte e hum de Outubro de mil e quinhentos
e setenta e hum». Dissipada controvérsia quanto ao dia (21? 31?)
e quanto ao ano (1571? 1572?); o Visconde de Porto Seguro, t. 5,
pág. 316, dá 31 de outubro de 1572, duplo equívoco portanto,
retificado em parte pelos Anais Da Biblioteca Nacional, Vol. 75,
pág. 19, onde se consigna Alvará de Governador a Cristóvão de
Barros no dia 31 de outubro de 1571 (indicada como fonte a
Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, L. 27, fl. 329 v . ) ;
trata-se porém de simples ementa, só admissível como elemento de
convicção se faltasse texto integral, onde se esclarece «vinte e
hum» (não 31). O ano de 1571 resulta de documentação e de
raciocínio plausível: — como admitir em outubro de 1572 nomeação
de Cristóvão e em dezembro desse ano divisão em dois governos,
um deles sediado no Rio de Janeiro, antes de Cristóvão tomar
posse?

1568, 4 DE março -- Salvador Correia de Sá, o velho, é
nomeado Capitão e Governador do Rio de Janeiro, por provisão do
Governador-geral Mem de Sá. Posse no mesmo dia. Nesse
primeiro período, foi sucessor de Estácio de Sá (ver 1« de março
de 1565), mas, por morte deste, recebeu o governo das mãos de
Mem de Sá, sucedido por Cristóvão de Barros, iniciou segundo
período a 10 de setembro de 1577, dessa vez com o título de
Capitão-mor (primeiro, em série salteada).
Na provisão assinada por Mem de Sá a 4 de março de 1568,
Salvador é nomeado «Capitão, e Governador desta Cidade, e
Capitania toda do Rio de Janeiro». Isso, em 1568. Um ano depois,
ao fazer seu testamento, diz Mem de Sá que o nomeara «capitão do
Rio de Janeiro», sem acrescentar «e Governador»; outro ano
decorrido, em 1570, repete no «Instrumento dos Serviços» que o
nomeara «capitão da dita cidade do Rio de Janeiro». Ambos os
documentos se revestem de certa solenidade, um perante o Rei,
outro perante Deus. Parece evidente portanto que o título de
Capitão subentendia o de Governador.
Fontes - - Primeiro Livro do Arquivo do Distrito Federal
(Guanabara), fls. 25 v. a 29; cópia autêntica foi publicada na
Revista «Arquivo Do Distrito Fiederal», 1894, Vol. I, págs. 28 a
30. Termina: - - « . . . de mil e quinhentos sessenta e oito anos.
Mem de Sá» (não 1567) .
Fica retificado o equívoco da «História Geral do Brasil», do
Visconde de Porto Seguro, edição Melhoramentos, t. 5", pág. 316,
que dá 7567, citando Melo Morais, «Brasil Histórico» (segunda
série), 3, 82.

7577, 27 de outubro - - Cristóvão de Barros é nomeado
Capitão e Governador, em sucessão a Salvador Correia de Sá, o

7572, W de dezembro -- D. António Salema, segundo se
presume sem prova direta, é nomeado Governador da repartição do
sul (divisão do Brasil em dois governos; para o norte, Luís de Brito
e Almeida). É habitualmente incluído na série de Governadores
locais e, nesse caso, substituto de Cristóvão de Barros. Sediada
sua administração no Rio de Janeiro, recebeu assim esta cidade
eventual predicamento de capital do sul, com jurisdição «a partir
de Porto Seguro» (reunificação a 12 de abril de 1577, com o
Governador-geral Lourenço da Veiga, novamente na cidade do
Salvador) . Sucedido por Salvador Correia de Sá, o velho (segundo
período deste), com jurisdição restrita ao Rio de Janeiro.

7577, 10 de setembro -- Salvador Correia de Sá, o velho, é
nomeado Governador e Capitão-mor (primeiro Capitão-mor em
série salteada) . Especificamente, como Governador local, seria

92

— 93 —

substituto de Cristóvão de Barros; admite-se como seu antecessor
D. António Salema, a quem se concedera jurisdição de Porto
Seguro para o sul. Já ocupara o cargo, como Capitão (ver 1568,
4 de março). Sucedido por Francisco de Mendonça e Vasconcelos.
Fontes — Dez de setembro (não 11, nem 12) de 1577 (não
1578). Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, L. 37, fl. 299,
cf. Anais Da Biblioteca Nacional, Vol. 75, pág. 27. Confirma
in fórum — 10 de setembro de 1577 — o Arquivo Histórico
Ultramarino, Códice n 9 112 do Conselho Ultramarino, f l . 248 v.

«Reportando-nos somente a textos publicados, isto é, cingindonos ao domínio da tipografia, com exclusão da paleografia e da
cartografia, podemos sem receio considerá-la corrente já no século
XVIII».

7595, 12 de março — Francisco de Mendonça e Vasconcelos
é nomeado Capitão e Governador, em substituição a Salvador
Correia de Sá, o velho (segundo período deste) . Posse a 7 de
julho. Sucedido por Martim de Sá primeiro período deste.
Fontes •— Arquivo Histórico Ultramarino, Códice n9 112,
fl. 64. Confirma: Chancelaria de D. Filipe I, fl. 330, Anais Da
Biblioteca Nacional, Vol. 75, pág. 48 (grafando «de Vasconcelos»)

1601, 13 de dezembro — Martim (Correia) de Sá é nomeado
Capitão e Governador (primeiro período), em substituição a Francisco de Mendonça e Vasconcelos. Posse a 17 de junho de 1602.
Sucedido por Afonso de Albuquerque. Ver 1618, 26 de janeiro;
e 1623, 11 de junho.

Foi o primeiro titular carioca do governo local, filho do
ex-Governador Salvador Correia de Sá o velho e de sua mulher,
D. Inês de Sousa; pai do futuro Governador Salvador Correia de
Sá e Benevides, primeiro carioca de atuação relevante fora do
Brasil.
Sobre «Cariocas na era colonial» inseriu, na seção «Notas
Históricas», o «Correio da Manhã» de 20 de março de 1953:
-— «Desde quando teria circulado o vocábulo carioca, como
designativo dos nascidos na cidade do Rio de Janeiro?»

«De outra forma não seria concebível o reiterado emprego do
vocábulo nos autos de devassa da Inconfidência Mineira».
«Pois bem, no volume IV, página 34, depara-se o seguinte: «sendo-lhe mais inotado, que dissesse a verdade, porque se sabia,
que ele respondente tinha dito, que os Cariocas eram uns patifes, vis
... Respondeu que era inteiramente faltar à verdade, o dizerem
que ele respondente tinha dito semelhantes proposições».
«Quem era o respondente?»
«Nada mais nada menos que o alferes Joaquim José da Silva
Xavier, no depoimento de 22 de maio de 1789, primeiro que
prestou».
« . . . ou o alferes Xavier, no seu entusiasmo irrefletidoí e
talvez no seu desespero, mencionara desairosamente os cariocas, ou
delatores assanhados, na ânsia de arrastá-lo à forca e ao descrédito^
atribuiram-lhe expressões que não empregara».
«Todavia, nem o juiz nem o réu estranharam o vocábulo
(carioca). Logo, era usual».
Nova achega, senão concludente, ao menos concordante,
fornece a Revista do Instituto Histórico lê Geográfico Brasileiro,
Vol. 254, Janeiro-Março, 1962, pág. 278. É uma carta do Vice-rei
Conde da Cunha ao Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal.
Alega o Vice-rei, em 1764, que o Brasil não «se pode defender com
os cariocas...»
Sobre o emprego de «carioca» em plena Idade Média, designando topónimo na Península Ibérica, ver o substancioso trabalho
do jovem Aloísio Jorge do Rio Branco, intitulado «Carioca —
Iberismo Ou Paralelismo», in «Delfos», Revista da Associação De
Diplomados Pela Faculdade De Filosofia, Ciências e Letras, Universidade do Distrito Federal, n<> l, Rio de Janeiro, Agosto, 1957,
págs. 3 a 25.
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Fontes — Chancelaria de Filipe II, L. 6, fls. 291 v., in
Anais Da Bibloteca Nacional, Vol. 75, pág. 52. Retificou-se
parcialmente a filiação (D. Inês, esposa do primeiro matrimónio
de Salvador Correia de Sá o velho, e não D. Luísa ou D. Vitória,
do segundo e terceiro) com base em F. de Assis Carvalho Franco,
«Os Corrêas de Sá», in Revista Geneológica Brasileira, Ano II,
2Ç Semestre de 1941, N9 4, pág. 370.

Equivale à segunda divisão do Brasil em dois governos (ver
10 de dezembro de 1572), assim mutilada sem aviso prévio a
jurisdição do Governador-geral, D. Diogo de Meneses, que da
Bahia, a 22 de abril de 1609, reclamou em carta ao Rei contra a
«capitis diminutio».

8

1605, 12 de fevereiro -- Afonso de Albuquerque é nomeado
Capitão (mor?) e Governador, em substituição a Martim de Sá,
primeiro período deste. Permaneceu após nomeação do Capitãogeneral e Governador das Capitanias de S. Vicente, Rio de Janeiro
e Espírito Santo, D. Francisco de Sousa (ver 1608, 2 de janeiro),
que veio com principal intuito de conquistar e administrar minas
descobertas ou por descobrir naquelas três Capitanias, depois em
todo o Brasil.
D. Francisco de Sousa foi sucedido no governo conjunto das
três Capitanias por D. Luís de Sousa (Henriques), ver 1611, 12
de junho; e Afonso de Albuquerque foi sucedido no da Capitania
do Rio de Janeiro por Constantino de Menelau, ver 1614.
Fontes - - Chancelaria de D. Filipe II, L. 17, fl. 67 v., Anais
Da Biblioteca Nacional, V. 65, pág. 56. O título de Capitão-mor,
duvidoso por falta de documentação, talvez seja posterior ao ato
que o nomeou Capitão e Governador, este incontroverso, a 12 de
fevereiro de 1605; está em Frei Vicente do Salvador, «História do
Brasil», Edição Melhoramentos, pág. 419, aparentemente corroborado pela «.História Geral do Brasil», Visconde de Porto Seguro,
idem, Vol. II, pág. 163.
9

1608, 2 cfe janeiro — D. Francisco de Sousa é nomeado
Capitão-general e Governador das Capitanias de S. Vicente, Rio
de Janeiro e Espírito Santo; e encarregado da conquista e administração das minas já descobertas e por descobrir naquelas Capitanias
(por Alvará consecutivo, a 28 de março1 de 1608, passaria a
administrador das minas «em todas as partes do Estado do Brasil»).

Embora sem jurisdição circunscrita ao Rio de Janeiro e sem
sede específica de administração na Guanabara, é D. Francisco de
Sousa habitualmente incluído na série dos Governadores locais;
nesse caso, sucessor — com mais amplos poderes — de Afonso de
Albuquerque, nomeado a 12 de fevereiro de 1605, para quem aliás
já se designara substituto ainda não empossado em 1608 (ver
1614).
Na prática, não chegou a haver substituição efetiva de Albuquerque por D. Francisco, pois este pouco se demorou no Rio de
Janeiro, seguindo para o verdadeiro objetivo em S. Paulo, atraído
pelas minas «já descobertas. . . na Capitania de S. Vicente». Seu
filho, D. António de Sousa, viera como Capitão-mor da costa.
Daí, três autoridades concomitantes: -- pai na terra, filho no mar
e Afonso de Albuquerque. . . «no ar» ( c f . Frei Vicente do
Salvador) .
Outros inconvenientes previra o Governador-geral, D. Diogo
de Meneses, na citada carta de 22 de abril de 1609: — «para cada
mina é necessário uma pessoa que a governe...» Vinha entretanto
D. Francisco como administrador de todas e Governador de três
Capitanias. Sem administrá-las e a rigor sem governar, morreu
D. Francisco em S. Paulo a 11 de junho de 1611.
Substituído pelo filho mais novo, D. Luís de Souza (Henriques), que foi empossado no governo das três Capitanias a 12 de
junho e no do Rio de Janeiro a 13 de dezembro de 1611.
Fontes - - J. J. de Andrade e Silva, «Coleção Cronológica
da Legislação Portuguesa», 5?, 245, Varnhagen, «História Geral
do Brasil», 2?, 154. A carta de D. Diogo de Meneses, datada a 22
de abril de 1609, vem nos Anais Da Biblioteca Nacional, LVII,
51-59, cópia fiel dos originais do Arquivo da Torre do Tombo. A
citação de Frei Vicente, sobre governo em terra, no mar e «no ar»,
é da página 419.
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10

7, 72 c?e junho -- D. Luís de Sousa (Henriques) toma
posse em S. Paulo do governo das Capitânias de S. Vicente, Ric
de Janeiro e Espírito Santo, em substituição ao pai, D. Francisco
de Sousa, morto na véspera. Este o havia designado em codicilo,
para a hipótese de falta do irmão mais velho, D. António de Sousa,
ausente do Brasil e em trânsito para Portugal. Assessorado por
dois adjuntos em razão de sua juventude, permaneceu no cargo até
entregá-lo aos procuradores de Gaspar de Sousa, Governador-geral
do Brasil novamente unificado por Provisão de 9 de abril de 1608.

1614 - - Constantino de Menelau, com o título de Capitão,
toma posse do governo do Rio de Janeiro, para o qual fora nomeado
a 23 de novembro de 1606. Como Governador-geral, foi substituto
embora indireto, de Afonso de Albuquerque (D. Francisco de
Sousa viera para governo conjunto de três Capitanias; seu filho,
D. Luís de Sousa Henriques, não possuia carta de nomeação).
Sucedido por Rui Vaz Pinto.
Fontes — Quanto à nomeação, 23 de novembro de 1606,
Chancelaria de D. Filipe II, L. 11, f l . 267 v., Anais Da Biblioteca
Nacional, V. 75, pág. 58. Posse em 16H, talvez setembro, quando
concede sesmarias, segundo Pizarro, «Memórias Históricas», edição
de 1945, II, 168; antes de setembro de 1614 ainda governava Afonso
de Albuquerque, nomeado a 12 de fevereiro de 1605 e não destituído
após a chegada de D. Francisco de Sousa, Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, XXI, 37. Nomeado em 1606, só
empossado em 1614, concederam-lhe compensações pelo retardamento (— « . . . Constantino de Menelau, a quem V. Maj. de me
manda por uma carta sua entretenha no que houver lugar até entrar
na Capitania do Rio de Janeiro em que está provido. . .», carta do
Governador-geral D. Diogo de Meneses ao Rei, escrita a 8 de
fevereiro de 1609, Anais Da Biblioteca Nacional, V. LVII, pág. 49,
copiado do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte l», Março 115, N« 58) .

Fontes -- «Atas da Câmara de S. Paulo», II, 292. Além de
posse no governo das três Capitanias, houve posse específica no do
Rio de Janeiro; dá o Visconde de Porto Seguro, para esta, 13 de
dezembro de 1611» («História Geral Do Brasil», II, 147), mas a
28 de outubro já D. Luís datava carta do Rio de Janeiro («Atas»,
II, 309). Desconhecemos documentação a respeito. Lacunas, obscuridades, confusões talvez decorram da fletora de «Sousas» nesse
período :
1. D. Francisco de Sousa, nomeado Capitão-general e
Governador a 2 de janeiro de 1608 (já havia sido Governadorgeral do Brasil, nomeado a l de dezembro de 1590);
2. D. António de Sousa, filho do precedente, designado em
testamento seu sucessor, porém impossibilitado por ausente;
3. D. Luís de Sousa (Henriques), filho de D. Francisco de
Sousa com sua segunda mulher e sobrinha D. Violante Henriques,
designado em codicilo, empossado a 12 de junho de 1611;
4. Gaspar de Sousa, Governador-geral do Brasil novamente
unificado a 9 de abril de 1612, nomeado a l" de março desse ano;
5. D. Luís de Sousa (segundo Conde do Prado, quinto
senhor de Beringel), homónimo do filho de D. Francisco de Sousa
e D. Violante Henriques, nomeado a 28 de maio de 1616 Governador-geral do Brasil, em sucessão a Gaspar de Sousa;
6. D. Luís de Sousa, índio do Maranhão e principal dos
tupinambás, que adotou esse nome ao aceitar o batismo.

11

1616, 8 de julho - - Rui Vaz Pinto é nomeado Capitão e
Governador, em substituição a Constantino de Menelau. Posse a
19 de junho de 1617. Sucedido por Martim de Sá, segundo período
deste.
Fontes - - Torre do Tombo, Chancelaria de D. Filipe II,
L. 34, f 1. 170 v . , Anais Da Biblioteca Nacional, V. 75, pág. 71;
enviada confirmação pelo Arquivo Histórico Ultramarino, em
documento autenticado.

11
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Fontes — Nomeação incontroversa, a 2 de setembro de 1616.
Proveio do Reino: — «carta de Capitão e Governador do Rio de
Janeiro a Francisco Fajardo», Chancelaria de D. Filipe II, L. 36,
fl. 107 v., Anais Da Biblioteca Nacional, V. 75, pág. 71; pouco
antes, a 8 de julho do mesmo ano, fora provido Rui Vaz Pinto, que
assumiu a 19 de junho de 1617. Quanto à posse de Fajardo, não
logramos documentação arquivológica; a ela contudo se referem,
invariavelmente concordantes, autores especializados como Frei
Gaspar, D. Marcos, Pizarro, Vivaldo Coaraci e outros.

1618, 26 de janeiro — Martim (Correia) de Sá é nomeado
Governador (segundo período, ver 13 de dezembro de 1601), em
substituição a Rui Vaz Pinto. Logo após, a 22 de fevereiro desse
ano, seria nomeado Capitão da costa do Brasil e Capitão da
Capitania de S. Vicente, substituído neste último cargo por Pedro
Cubas, Alcaide-mor da vila de S. Vicente. Sucedido por Francisco
Fajardo. Ver 11 de junho de 1623, terceiro período de Maríim.
Fontes -- Chancelaria de D. Filipe II, L. 31, fl. 305 v.,
Anais Da Biblioteca Nacional, V. 75, pág. 75. Alvará de capitão
da costa do Brasil, Chancelaria de D. Filipe II, L. 43, fl. 73 v.,
Anais da Biblioteca Nacional, V. 75, pág. 75. O título de Capitão
de S. Vicente remonta a episódios que não cabe aqui minudenciar:
- a 4 de novembro de 1613 obtivera Salvador Correia de Sá, o
velho (pai de Martim) o Regimento com força de Carta de Lei que
o encarregava de «averiguação e benefício das Minas da Capitania
de São Vicente, em prosseguimento à tentativa de D. Francisco
de Sousa (ver 2 de janeiro de 1608); -- a 20 de julho de 1615
transmitiu Salvador Correia esse cargo de administrador das minas
a seu filho Martim; — indo este ao Reino, no afã de melhor
diligenciar, reclamou averiguações contra o «Capitão da dita Capitania de São Vicente, e moradores dela», acusados de resistência
passiva; — a 22 de fevereiro de 1618, já provido porém não empossado no governo do Rio de Janeiro, é o próprio Martim nomeado
«Capitão da Capitania de São Vicente» (2 de fevereiro, diz a
Revista do Instituto. Histórico de S. Paulo, V. V, pág. 167, em
desacordo com o texto, que insere «vinte e dois» por extenso) .
Problema de ubiquidade, resolvido com substituições, aliás tumultuosas, na Capitania de S. Vicente.
13

1620, 20 de junho — Francisco Fajardo toma posse do cargo
de Capitão e Governador (para o qual estava nomeado desde 2 de
setembro de 1616), em substituição a Martim de Sá, segundo
período deste. Sucedido pelo mesmo Martim de Sá, em terceiro
período.

14

1623, 11 de junho — Martim (Correia) de Sá toma posse
do cargo de Capitão-mor e Governador, recebendo-o das mãos de
Francisco Fajardo, a quem antecedera (ver 26 de janeiro de 1618,
20 de junho de 1620) . Já governara duas vezes (ver 13 de
dezembro de 1601). Houve duas interrupções nesse terceiro
período, ambas coincidentes, com invasões holandesas: — uma em
1624, quando o próprio Martim designou uma Junta, formada pelo
irmão mais velho Gonçalo Correia de Sá (na falta deste seria
chamado Salvador Correia de Sá e Benevides, filho de Martim) e
pelo Prelado administrador eclesiástico Mateus da Costa Aborim;
outra em 1630, quando designou seu tio Duarte Correia Vasques
ou Vasqueanes; permitia-lhe designar substituto o Alvará de 3 de
agosto de 1624. Provisão de 24 de junho de 1626 autorizou-o a
continuar por tempo indefinido —- primeiro titular a quem se fez
exceção de prazo fixo renovável. Morreu em exercício, a 10 de
agosto de 1632, e na vida de sucessão Duarte Correia Vasques
estava indicado para substituí-lo.
Fontes — Da nomeação para esse terceiro período, parece
não existir hoje documento comprovante. Que houve posse e
exercício, pode-se convictamente asseverar. Dezenas de documentos conhecidos, inclusive relativos à invasão holandesa, atestam
presença de Martim no governo, exercido até morrer em 1632, com
as mencionadas substituições em 1624 e 1630. O Alvará de 3 de
agosto de 1624, que o autorizava a designar substituto, vem nos
Anais Da Biblioteca Nacional, V. LIX, pág. 58: - - « . . . que
outrossim possa nas ocasiões de guerra prover os Cargos da dita
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cidade nas pessoas que lhe parecer de maior satisfação...» Do
título de Capitão-mor possuímos comprovação indireta, quer em
requerimentos de Martim, quer em certidões por ele passadas,
«Processo relativo As Despesas Que Se Fizeram No Rio De
Janeiro Por Ordem De Martim De Sá, Para Defesa Dos Inimigos
Que Intentavam Cometer A Cidade E Porto. 1628-1633», Anais
Da Biblioteca Nacional, V. LIX, págs. 56 (requerimento), 63
(certidão) e inúmeras outras. O próprio Rei envia com estes
dizeres a Carta-patente de prorrogação do mandato, a 24 de junho
de 1624: — «Para o capitão-mor do Rio de Janeiro» (Arquivo da
Guanabara, L. 9" do Regimento das Ordens Reais, fl. 30) .

de junho de 1633. Sucedido por Salvador Correia de Sá e Benevides, primeiro período.

15

1632, 10 de agosto — Duarte Correia Vasques ou Vasqueanes
(Vasques Anes) toma posse do governo, como substituto designado
na via de sucessão, por morte do titular, Martim de Sá. Já ocupara
o cargo, em breve interinidade, carente de exatidão cronológica,
presumindo-se que governasse em agosto de 1630 ou pouco depois.
Era tio do falecido titular, como irmão paterno de Salvador Correia
de Sá, o velho. Transmitiu o cargo a Rodrigo de Miranda
Henriques.
Fontes — Título de provimento não pode existir. Consiste na
via de sucessão, que autorizava posse imediata, sem delongas de
formalismo. Presume-se que governasse em agosto de 1630 ou
pouco depois, porque o Livro dos Privilégios da Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro insere, no início, um despacho
datado de 13 de agosto de 1630 e logo abaixo outro, este o que nos
interessa: — «Cumpra-se. O governador Duarte Correia Vasqueanes» (textualmente: — «IV Cumpra-se. O governador Duarte
Corrêa Vasqueanes»).

Fontes — Passada pelo Governador-geral Diogo Luís de
Oliveira, a Provisão de 9 de março de 1633 não consta do Vol. XIV
dos Documentos Da Biblioteca Nacional, que abrange «Patentes,
Provisões E Alvarás», de 1631 a 1637; nesse volume entretanto se
inclui o «Registro Da Provisão De Francisco D'Orta da Capitania
de Infantaria», «de que era Capitão Rodrigo de Miranda Henriques» (grifo nosso); a 17 de março, data da Provisão de Francisco
D'Orta, já Rodrigo não é mais o Capitão de Infantaria, por estar
designado a 9 de março Governador do Rio de Janeiro. Dia de
posse vem uniformemente indicado por clássicos em geral, Frei
Gaspar, D. Marcos etc. Quanto ao exercício do cargo, comprova-se
com sesmaria concedida a religiosos de S. Bento no distrito de
Maricá (31 de outubro de 1635) e com o auto de posse de Salvador
Correia de Sá e Benevides (19 de setembro de 1637) onde se lê:
« . . . e bem assim Rodrigo de Miranda Henriques que até o
presente serviu o dito cargo. . .» («O Rio De Janeiro No Século
XVII. Acórdãos e Vereanças do Senado da Câmara, copiados do
livro original existente no Arquivo do Distrito Federal» etc., 1935,
pág. 21, publicação oficial). Acentua no Prefácio, pág. XI, esse
probo pesquisador, o Sr. Mário A. Freire: — «Quando começa
o período ao qual correspondem as vereações do Senado da Câmara
agora mandadas divulgar, segundo o original existente no Arquivo
desta Prefeitura, governa Rodrigo de Miranda Henriques». Também se refere a este como «Governador» o Padre Serafim Leite,
«História Da Companhia De Jesus No Brasil», V. VI, págs. 18,
494 e 521, citando documentos e Anais Da Biblioteca Nacional,
V. LIX, pág. 43. Outras comprovações existem.

16

17

7633, 9 de março — Rodrigo de Miranda Henriques é
nomeado Governador, por provisão do Governador-geral do Brasil,
Diogo Luís de Oliveira, a quem fora comunicado pela Câmara o
falecimento do titular, Martim de Sá (ver 10 de agosto de 1632) .
Recebeu o cargo, transmitido por Duarte Correia Vasques, a 13

7637, 3 de abril — Salvador Correia de Sá e Benevides é
nomeado (primeira vez) Capitão-mor e Governador, por carta
passada em Lisboa; já vinha com outra carta de igual finalidade,
passada em Madri a 21 de fevereiro desse ano (escrita em espanhol,
não teria validade em Portugal) .
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Devia suceder ao pai, Martim de Sá, morto em exercício a 10
de agosto de 1632; até sobrevir a nomeação de Salvador, governara
provisoriamente Duarte Correia Vasquès, indicado nas vias de
sucessão; a seguir, assumira Rodrigo de Miranda Henriques,
nomeado pelo Governador-geral do Brasil, enquanto o Rei não
mandasse o contrário (ver 9 de março de 1633); — é portanto, na
realidade, sucessor de Rodrigo.
Posse a 19 de setembro de 1637, por três anos e, servindo a
contento, por outros três, sem interpolação. A 8 de junho de 1639,
por contingências da defesa militar, ordenou o Governador-geral do
Brasil, D. Fernando Mascarenhas, Conde da Torre, « . . . que na
guerra e na justiça fiquem à sua ordem (de Salvador) as capitanias
de S. Vicente e S. Paulo».
A l de dezembro de 1640, restaurando Portugal sua independência, foi proclamado Rei o Duque de Bragança, com o título de
D. João IV. Cessava o domínio espanhol, sob cuja vigência fora
Salvador nomeado; antes mesmo de revelar fidelidade ao movimento restaurador, obtinha a 9 de março de 1641, de D. Jorge
Mascarenhas, Conde de Castelo-Novo, Marquês de Montalvão e
primeiro Vice-rei do Brasil, confirmação de todos os cargos e títulos
«por evitar interpretação».
A 10 de março de 1641 jurou fidelidade ao novo regime
português. No mesmo dia recebera comunicado oficial da restauração, trazido pelo Provincial da Companhia de Jesus no Brasil,
Padre Manuel Fernandes, portador aliás de ordem do Vice-rei para
substituição de Salvador, na hipótese de tergiversar politicamente.
Haveria razões para suspeita: — Salvador, filho de espanhol
(D. Maria de Mendonza e Benevides, filha de Manuel de Benavides, Governador de Cádis), era casado com espanhola (D. Catarina Ramires de Velasco e Osório de Vilagra, nascida em La Rioja,
Argentina, filha de Pedro Ramires de Velasco e Ugarte. Governador do Chile, Vice-rei do Peru) . Seu imediato juramento de
fidelidade a Portugal e o consequente entusiasmo popular serviram
de fundamento ao Alvará de privilégios (10 de fevereiro de 1642)
e ao título de Leal (6 de junho de 1647), com que veio a ser
agraciada a cidade do Rio de Janeiro.
A 15 de agosto de 1641 obteve definitiva confirmação de
Capitão-mor e Governador, concedida pelo próprio Rei D. João IV,

ratificada assim a que do Vice-Rei obtivera desde 9 de março
desse ano.
A l de fevereiro de 1642, perante a Câmara do Rio de Janeiro,
tomou posse do cargo de Capitão-general e Governador da Repartição do Sul. A 19 de março de 1642, indo às minas, deixou
interinamente no governo do Rio de Janeiro o mesmo Duarte
Correia Vasquès, que por morte de Martim de Sá já fora designado
nas vias de sucessão (10 de agosto de 1632) .
Salvador foi sucedido por Luís Barbalho Bezerra, a 27 de junho
de 1643, após regressar das minas. Volveria ao cargo, nomeado a
18 de fevereiro de 1647.
Fontes -- Nomeação a 3 de abril de 1637: Chancelaria de
D. Filipe II, L. 40, fl. 108, Anais da Biblioteca Nacional, V. 75,
pág. 109; •— nomeação a 21 de fevereiro de 1637, em Madri, cujo
registro deve figurar nos livros da Casa da índia: Anais Do Rio
De Janeiro, Baltazar da Silva Lisboa, I, 114-115, texto integral,
edição do Serviço de Museus da Cidade (Departamento de História
e Documentação), citando «L. 9 de ordens reais do arquivo do
Rio»; — posse a 19 de setembro de 1637, texto integral: O Rio
De Janeiro No Século XVII, 1935, pág. 21; — ordem de 8 de
junho de 1639, texto integral: — Anais, Baltazar, 115-116; —
confirmação pelo Vice-rei a 9 de março de 1641: idem, 118-119; —
juramento de fidelidade e aclamação de D. João IV a 10 de março
de 1641: Serafim Leite, História Da Companhia De Jesus No
Brasil, V. VI, pág. 43; — confirmação pelo Rei a 15 de agosto
de 1641: Chancelaria de D. João IV, L. 13, fl. 131, Anais Da
Biblioteca Nacional, V. 75, pág. 123; — posse de Capitão-general
e Governador da Repartição do Sul a l de fevereiro de 1642, texto
integral: O Rio De Janeiro No Século XVII, 57-58; — posse do
substituto interino a 19 de março de 1642: Catálogo de D. Marcos,
Memórias de Pizarro, 2', 204; — posse do sucessor a 27 de junho
de 1643, texto integral: O Rio De Janeiro No Século XVII, pág. 68.
18

7642, 19 de março — Duarte Correia Vasquès ou Vasqueanes
toma posse do governo interino (segundo período, cronologicamente
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comprovado; ver 10 de agosto de 1632) . O titular, Salvador
Correia de Sá e Benevides, foi pessoalmente inspecionar as minas,
depois de empossado como Capitão-general e Governador da
Repartição do Sul, posse ocorrida a l de fevereiro; regressando,
reassumiu no Rio de Janeiro, onde foi sucedido por Luís Barbalho
Bezerra.

de quatrocentas léguas, abrindo-se o passo a ferro e fogo entre os
inimigos, e resolveu pô-lo em prática. Com valor e constância se
arrostou a essa retirada comparável à dos dez mil gregos, ao
regressar da Pérsia; sendo porém para sentir que o Xenofonte
pernambucano não nos deixasse, como o ateniense, a narração dos
serviços que então lhe deveu a pátria» («História Das Letras Com
Os Holandeses No Brasil», 1872, pág. 205) . Para o escritor Elísio
de Carvalho, «não foi só uma das mais brilhantes personificações do
heroísmo na história brasileira, cuja glória vai refulgir entre os nomes de Caxias e de Osório, mas exerceu influência fecunda na
formação da nacionalidade. E, por isso e por tudo mais, é de
lastimar que até hoje não recebesse a consagração definitiva do
bronze» («O Regresso De Ulisses», in «Brava Gente», 1921,
Pág. 83).
Nessa martirizante jornada entre Rio Grande do Norte e
Bahia, ombreara-se Barbalho com um pugilo de credores da gratidão
nacional, galardados alguns pelo governo lusitano. Quanto ao
«Xenofonte pernambucano», depois de seguir preso para Lisboa,
«onde plenamente se justificou» ( c f . Rebelo da Silva «História de
Portugal», 1869, Vol. IV, pág. 348), mereceu a nomeação para
Governador do Rio de Janeiro.
Governou de 27 de junho de 1643 a 15 de abril de 1644,
quando faleceu. Sepultado na Capela-mor da Igreja dos Jesuítas,
morro do Castelo.

Fontes — Catálogos de D. Marcos e Frei Gaspar. Pizarro.
2«, 204.
19

1643, 27 de junho — Luís Barbalho Bezerra toma posse do
cargo de Capitão e Governador, para o qual fora nomeado a 21 de
fevereiro de 1642, em substituição a Salvador Correia de Sá e
Benevides (primeiro período deste) . Morrendo em exercício, a 15
de abril de 1644, foi substituído por Duarte Correia Vasqueanes
(terceiro período deste, cronologicamente comprovado), eleito pela
Câmara.

É o primeiro dentre os nascidos no Brasil que, sem filiação
carioca e sem ligação com o meio, vem governar o Rio de Janeiro
por escolha do Rei.
Nascido em Olinda, de ilustre progénie, destacara-se na
invasão holandesa. Em 1640, segundo Rocha Pita, «os mil e
trezentos homens, de que era Mestre de Campo Luís Barbalho
Bezerra, os quais o Conde da Torre havia lançado no Porto dos
Touros (Rio Grande do Norte), superando inexplicáveis dificuldades pelo curso e rodeio de mais de trezentas léguas, rompendo
muitos quartéis dos inimigos, se puseram em salvo na Bahia, com
admiração e glória militar» («História Da América Portuguesa»,
edição Garnier, pág. 197) . Confirma o Visconde de Porto Seguro:
— «Bem sabia Luís Barbalho qual era a missão que a Providência
lhe reservava, depois de tão grandes desastres, no retiro em que o
haviam deixado com tantos dos seus compatriotas. Permanecer aí
(no posto de Touros) defendendo esse posto, era-lhe impossível.
Em poucos dias pereceriam todos por falta de alimentos. Não lhe
restava pois mais recurso que retirar-se por terra à Bahia, dali mais

Fontes — Nomeação, Chancelaria de D. João V, L. 13.
fl. 176 v., Anais Da Biblioteca Nacional, V. 75, pág. 126; posse,
texto integral, em «Auto de desistência que fez o g. dor Salvador
Correia de Sá e Benevides do governo desta cidade e entrega que
fez ao que ora lhe sucede Luís Barbalho Bezerra», «O Rio de
Janeiro No Século XVII», publicação oficial, 1935, pág. 68.
20

1644, 16 de abril -- Duarte Correia Vasques ou Vasqueanes
é eleito pela Câmara Capitão e Governador, «até sua majestade
prover a pessoa que houver por seu Real serviço ou o governadorgeral deste estado na forma do seu Regimento». Vinha exercer
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terceiro período de governo, cronologicamente comprovado, (ver
1632, 10 de agosto de 16-12, 19 de março), como substituto eventual
do titular, Luís Barbalho Bezerra, morto na véspera. Posse imediata,
sob protesto de um reivindicante, Simão Dias Salgado, «Sargentomor do presídio», isto é, da praça de guerra do Rio de Janeiro.
Sucedido por Francisco de Sotomaior.

Parece que o protesto do Sargento-mor Simão Dias Salgado, o
qual pretendia ser ele próprio e não Sotomaior o sucessor de
Barbalho (ver 1644, 16 de abril), prefigurou pela primeira vez
dualidade de poderes no Rio de Janeiro. Convindo cortar o mal
pela raiz, o Governador-geral do Brasil, António Teles da Silva,
enviou da Bahia o Mestre-de-campo Francisco de Sotomaior, à
frente «das melhores companhias de seu terço»; confirmou-o a
Câmara, mas, enquanto não chegava Sotomaior ao Rio de Janeiro,
elegeu provisoriamente Duarte Correia Vasqueanes (terceiro
período deste, cronologicamente comprovado);
- Sotomaior é
portanto na realidade substituto de Duarte (embora sucessor de
Luís Barbalho Bezerra), empossado a 10 de junho por provisão do
Governador-geral e confirmação pela Câmara, só nomeado definitivamente pelo Rei a 6 de outubro.
Pouco se demorou. Partiu para reconquista de Angola (invadida por holandeses em agosto de 1641), já com o título de
Governador desse Reino, a 8 de maio de 1645. Foi substituído no
Rio de Janeiro por Duarte Correia Vasqueanes (quarto período
deste), que o antecedera.
Em Angola, onde recebera ordem de criar outra cidade
marítima, enquanto permanecesse Luanda em poder do inimigo,
fundou Quicombo, com auxílio de índios brasileiros, inclusive
possivelmente cariocas. Faleceu em maio de 1646, sepultado na
Igreja dos Jesuítas de Massangano.

A 26 de setembro de 1644 um Alvará régio autorizou a
Câmara do Rio de Janeiro a eleger substituto do Governador, morto
sem via de sucessão; oficializava assim a iniciativa que a Câmara
fora obrigada a tomar por causa do falecimento de Luís Barbalho
e «inquietações dele resultantes». A 17 de janeiro de 1682 uma
Carta régia autorizou a Câmara a assumir o governo, hipótese que
ocorreria a 6 de janeiro de 1683, quando foi o Governador Duarte
Teixeira Chaves receber a Colónia do Sacramento, restituída pela
Espanha em virtude da Convenção de 7 de maio de 1681.
Fontes — Nomeação e posse, além do protesto de Simão Dias
Salgado; texto integral em «O Rio De Janeiro No Século XVII»,
publicação oficial, págs. 82-83; — Alvará de 26 de setembro de
1644, permitindo eleição do Governador pela Câmara do Rio de
Janeiro, «para atalhar desordens, inquietações e evitar danos que
delas se podem seguir», Chancelaria de D. João IV, L. 16,
fl. 265 v., Anais Da Biblioteca Nacional, V. 75, pág. 136, texto
integra] em Varnhagen, «História Geral do Brasil», 3;i, 179 ( « . . .
sucedendo falecer o Capitão-mor e Governador. . . e não havendo
vias por que eu declare a pessoa que há-de suceder. .. possam os
oficiais da Câmara. . . eleger a pessoa que mais idónea lhes parecer
. . . enquanto eu ou o dito Governador-Geral. . . não prover») .
21

1644, 6 cí> outubro •— Francisco de Sotomaior é pelo Rei
nomeado Capitão-mor e Governador, para suceder a Luís Barbalho
Bezerra, morto a 15 de abril desse ano. Posse a 10 de junho de
1644 (antes de ser nomeado pelo Rei) dada a premência de
problemas político-militares.

Fontes — Nomeação, por ato do Rei: Códice n9 113 do
Conselho Ultramarino, fl. 65, Arquivo Histórico Ultramarino de
Lisboa; Chancelaria de D. João IV, L. 14, fl. 304, Anais Da
Biblioteca Nacional, V. 75, pág. 136; — posse: Anais Da Biblioteca Nacional, V. 39, pág. 37; - - partida para Angola, «muito
bem aviado», idem, pág. 44; — fundação de Quicombo, sob certos
aspectos semelhante à do Rio de Janeiro, consta de carta do Rei
D. João IV ao Embaixador Marquês de Nisa, assinada a 29 de
novembro de 1648: — «Com esta consideração ordenei a Francisco
de Sotomaior, quando o enviei a governar aquele Reino escolhesse
um Porto com sítio a propósito para fundar uma cidade em que
estivesse, e em que pudesse continuar seu governo, como de antes
se fazia em Luanda. Fez ele diligência em conformidade desta
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ordem, e escolhendo o sítio de Quicombo, que viu, mediu, e começou
de fortificar pessoalmente deixando de aperfeiçoar o intento por lhe
ser necessário acudir a Massangano.. . e faleceu», Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ms. 1016, pág. 217, Arquivo De Angola,
2* série, V. II, N' 8, outubro, 1944, pág. 141.

23

22

1644, 21 de dezembro — Duarte Correia Vasqueanes é
nomeado Governador, como substituto do efetivo, Francisco de
Sotomaior, em aprestos de viagem para reconquista de Angola.
É seu quarto período de governo, cronologicamente comprovado
(ver 1632, 10 de agosto de 1642, 19 de março; 1644, 16 de abril) .
Posse a 22 de março de 1645, desobrigado assim Sotomaior, que
só a 8 de maio partiria para Angola. Sucedido por Salvador Correia
de Sá e Benevides (segundo período).
Fontes — O «Inventário Dos Documentos Relativos Ao Brasil, Existentes Na Biblioteca Nacional De Lisboa», Anais Da
Biblioteca Nacional (do Rio de Janeiro), Vol. 75, somente consigna, quanto a Duarte Correia Vasqueanes, no ano de 1644: —
«Alvará de Administrador das minas de São Paulo e São Vicente,
no Brasil, a Duarte Correia Vasqueanes na ausência de Salvador
Correia de Sá» (22 de julho) e «Apostila de lembrança do cargo
de Governador do Rio de Janeiro e de comenda a Duarte Correia
Vasqueanes sem ser necessário que as minas de S. Paulo e São
Vicente rendam os 400.000 cruzados referidos no alvará de 22 de
julho de 1644» (23 de novembro); nada sobre Carta régia de
nomeação a 21 de dezembro, à qual se referem Pizarro (3°, 147),
Frei Gaspar, D. Marcos e outros, todos coerentes também quanto
à posse no dia 22 de março.
22A

- Pedro de Sousa de Castro (nomeado, escusou-se)
22B

— Luís de Miranda H enriques (nomeado, escusou-se)
22C
- Manuel Freire de Andrade (nomeado, escusou-se)

1647, 18 de fevereiro -~ Salvador Correia de Sá e Benevides
é nomeado Governador das Capitanias do Espírito-Santo, Rio de
Janeiro e S. Vicente. A 7 de outubro desse ano teve Alvará de
Capitão-mor do Rio de Janeiro. Já exercera o cargo de Capitãomor e Governador (do Rio de Janeiro) antes da restauração de
Portugal (ver 3 de abril de 1637), confirmado após esta (15 de
agosto de 1641). A 20 de setembro de 1647, em Lisboa, foi
nomeado e empossado Governador e Capitão-general do Reino de
Angola; devia antes passar pelo Rio de Janeiro e nele organizar
segunda expedição para reconquista de Angola, dado o malogro
da primeira, chefiada por Francisco de Sotomaior (ver 6 de outubro
de 1644).
Posse no governo das três Capitanias — Espírito-Santo, Rio
de Janeiro, S. Vicente •— a 16 de janeiro de 1648.
Pouco se demorou na Guanabara: — a 2 de abril de 1648, sob
pretexto de «grande pressa», exigiu 5.500 cruzados aos judeus
Duarte da Silva, Jorge Dias Brandão, Jorge Lopes da Gama e
Rodrigo Árias Brandão, «que estão presos pelo santo ofício»; •—
a 9 de maio reuniu os Capitães-de-mar-e-guerra, além dos pilotos
práticos da Armada, «para melhor acerto» da expedição; — a 12
de maio partiu, com 900 homens de desembarque alistados no Rio
de Janeiro, em 15 de navios, sendo 6 fretados na Guanabara, 4
adquiridos de seu bolso por Salvador, 5 remetidos pelo Governadorgeral do Brasil, Conde de Vila Pouca de Aguiar (chegada a
Quicombo, 12 de julho; desembarque perto de S. Paulo de Loanda,
15 de agosto; ataque à fortaleza do morro de S. Miguel, 17 de
agosto; capitulação do inimigo «na Fortaleza cercada», 21 de agosto
de 1648) . Eram as primícias da reconquista de Angola, razão
principal do monumento a Salvador, erguido na Praça D. Pedro V,
antigo Largo do Palácio, em Luanda, a l 9 de março de 1874.
Foi substituído no governo do Rio de Janeiro por Duarte
Correia Vasqueanes (quinto período deste), que o antecedera.
Fontes ^— Nomeação para Governador do Espírito-Santo, Rio
de Janeiro e S. Vicente: Códice n' 113 do Conselho Ultramarino
f l . 250, Chancelaria de João IV (Torre do Tombo) L. 13,
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fl. 369 v. e Anais Da Biblioteca Nacional, Vol. 75, pág. 146, com
engano ao mês, dado como janeiro (foi fevereiro, conforme exame
paleográfico); — Alvarão de Capitão-mor do Rio de Janeiro, idem
L. 18, fl. 228, ibidem pág. 150; — nomeação para Governador
e Capitão-general do Reino de Angola: Arquivos de Angola,
2* série, Vol. II, N9 8, pág. 111; — posse: idem; — posse no
governo do Espírito-Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente: Pizarro,
3">, 149; — episódio de 2 de abril: «O Rio De Janeiro No Século
XVII» (Prefeitura), texto integral, págs. 159-160; — episódio de
9 de maio de 1648: Arquivo Histórico Colonial, Doe. n' 642.
Caixa n° 2, texto integral; — reconquista de Angola, Pizarro e
Efemérides do Barão do Rio Branco.

publicação oficial, págs. 103-104); - - a 22 de janeiro de 1646,
sobre abastecimento (idem, 109-110); — a 26 de novembro de
1646, sobre requerimento do próprio «Governador Duarte Correia
Vasqueanes» em razão da venda de chãos da praia para a fortaleza
da Laje (idem, 124-128); -- a 28 (?) («ao derradeiro d i a . . . » )
de fevereiro de 1647, sobre salário dos índios, em que aparece
Vasqueanes como «governador desta cidade» e «juiz dos índios»
(idem, 139); -—• a 29 de maio de 1647, sobre o novo modo de
pagamento do vinho do subsídio (idem, 144-145); -- a 2 e 3 de
abril de 1648, sobre a jornada de Angola, onde figura como
«Capitão-mor e governador desta praça», estando presente o
Governador das Capitanias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e
S. Vicente (idem, 159 e 159-160); — a 17 de novembro de 1648,
sobre partida de navios, já ausente Salvador.

24

1648, 12 de maio — Duarte Correia Vasqueanes começa a
governar o Rio de Janeiro, como substituto de Salvador Correia de
Sá e Benevides, que nesse dia parte para Angola. Equivale a uma
reinvestidura, sem novo cerimonial de posse: Duarte já exercia o
cargo desde 22 de março de 1645 e nele havia permanecido quando
Salvador se empossara no governo conjunto das Capitanias do
Espírito Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente. É seu quinto e derradeiro período de governo, cronologicamente comprovado (ver 10 de
agosto de 1632, 19 de março de 1642, 16 de abril de 1644, 21 de
dezembro de 1644). Sucedido por D. Luís de Almeida, futuro
Conde de Avintes.
Fontes — Salvador Correia de Sá e Benevides tomou posse,
a 16 de janeiro de 1648, no governo conjunto das três Capitanias:
Espírito Santo, Rio de Janeiro, S. Vicente. Na administração
local, específica do Rio de Janeiro, permaneceu Vasqueanes, que
fora empossado a 22 de março de 1645 (ver 21 de dezembro de
1644) . Numerosos documentos de arquivo provam exercício ininterrupto de Vasqueanes, apenas mudada a investidura, no governo
restrito do Rio de Janeiro: — a 29 de dezembro de 1645, acórdão
de vereança que lhe concede aluguel de casa, «porquanto o
governador que de presente é Duarte Correia Vasqueanes tem
ainda menos ordenado que os sobreditos», isto é, que Luís Barbalho
e Francisco de Sotomaior («O Rio De Janeiro No Século XVII»,

25

1648, 15 de outubro — D. Luís de Almeida (futuro Conde
de Avintes a 17 de fevereiro de 1664) é nomeado Capitão e
Governador e superintendente nas matérias de guerra por provisão
do Governador-geral do Brasil, Conde de Vila Pouca de Aguiar
( D . António Teles de Meneses). Vinha suceder a Salvador
Correia de Sá e Benevides, titular efetivo das três Capitanias
(Espírito-Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente), mas na realidade
substituiu o eventual detentor, Duarte Correia Vasqueanes (quinto
período deste) . Posse a 18 de dezembro de 1648, na ausência de
Duarte, «por estar doente em cama»; o procurador deste, Pedro
de Sousa Pereira, transmitiu o cargo, obedecendo em nome de seu
constituinte ao Governador-geral, «ainda que a carta de levantamento da homenagem não era de sua majestade» (ver 1648, 30 de
outubro) . Substituído por Salvador de Brito Pereira.
Fontes — O original do auto de posse, onde se alude ao
provimento pelo Governador-geral, consta de códice do Departamento de História e Documentação (Arquivo da Guanabara) e está
publicado na íntegra em «O Rio De Janeiro No Século XVII», da
então Prefeitura do Distrito Federal, págs. 116-117.

— 112 —

113

26

rando existência de patente recebida em segredo ou reivindicando
atribuição expressamente conferida pelo Rei (em Alvará de 26 de
setembro de 1644), a Câmara elegeu sucessor de Salvador de Brito
Pereira: — foi o mesmo António Galvão, duplamente investido,
isto é, nomeado e eleito. Sucedido por D. Luís de Almeida
(segundo período deste).

1648, 30 de outubro — Salvador de Brito Pereira é nomeado
Capitão-mor e Governador, por ato da metrópole, em substituição
a Duarte Correia Vasqueanes, que por sua vez, já muito enfermo,
sucedia ao titular efetivo (Salvador Corriea de Sá e Benevides, em
missão na Angola; ver 1647, 18 de fevereiro) . Encontrou o cargo
preenchido por D. Luís de Almeida, que o Governador-geral do
Brasil nomeara pouco antes, a 15 de outubro de 1648, ciente da
ausência de Salvador (embarcara a 12 de maio desse ano) e do
sombrio prognóstico sobre a saúde de Duarte (morreria a 23 de
maio de 1650) . Como o provimento feito no Brasil só tinha
validade enquanto o Rei não mandasse o contrário, Salvador de
Brito Pereira tomou posse tranquila a 25 de janeiro de 16-19.
Trouxera consigo e exibiu à Câmara no ato de posse uma
carta do Rei ao ex-Governador Vasqueanes «pela qual lhe dá por
levantada a homenagem», documento esse cuja falta suscitara
pequena ressalva quando da posse de D. Luís de Almeida, a 18
de dezembro de 1648.
Morto em exercício a 20 de julho de 1651, foi substituído por
António Galvão.
Fontes — Nomeação: Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice 113 do Conselho Ultramarino, fl. 378; Chancelaria
de D .João IV, L. 21, fl. 45, Anais Da Biblioteca Nacional,
Vol. 75, pág. 153; posse: texto original quase completo em Códice,
fl. 141, do Departamento de História e Documentação (Livro de
Acórdãos e Vereanças).
27

7657, 23 de julho — António Galvão toma posse do governo,
por morte do titular, Salvador de Brito Pereira, a 20 de julho.
Comandante da infantaria, recebera reservadamente, antes de 23
de junho de 1650, patente de Governador em sucessão, para o caso
de morte do titular gravemente enfermo; essa patente, enviada pelo
Governador-geral do Brasil, Conde de Castelmelhor, evitaria
«inquietações» resultantes de eleição pela Câmara, já ocorridas na
sucessão de Luís Barbalho Bezerra (ver 1644, 16 de abril) . Igno-

Fontes — Subsistem dúvidas quanto a esse Governador, invariavelmente mencionado na correspondência oficial como «Aníônio»
Galvão, embora Felix Ferreira, «A Santa Casa da Misericórdia
Fluminense», pág. 101, nota l, diga ter encontrado, no «Livro dos
Privilégios» dessa instituição, autógrafo do Governador «André»
(não António) Galvão. À míngua de documentação direta, recorrendo à bibliografia selecionada, aceitamos com Vivaldo Coaracy
posse a 23 de julho de 1651, três dias após falecimento do titular.
Um ano antes, a 23 de junho de 1650, já o Conde de Castelmelhor
informava a Galvão haver expedido sua patente de Governador:
— « . . . me pareceu mandar passar a V.M. a patente que envio
de sua sucessão (do titular. Salvador de Brito Pereira) por sua
morte que quererá Deus não suceda: a V.M. é presente a importância de seu segredo pois tão interiormente conhece a natureza
desses homens...» (Códice I — 4, l, 44, N1' 30 do Catálogo de
Manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro). Dessa vez,
ao contrário do que sucedera na sucessão de Luís Barbalho Bezerra,
não suscitou conflito a eleição pela Câmara, porque recaiu sobre o
mesmo Galvão já secretamente nomeado e se abroquelou em autorização expressa concedida pelo Rei (Alvará de 26 de setembro de
1644, Chancelaria de D. João IV, L. 17, fl. 63v.) . Alexandrino
Freire do Amaral e Ernesto dos Santos Silva, «Consolidação Das
Leis e Posturas Municipais», pág. 67, aceitam eleição pela Câmara
a 19 de agosto, inconciliável com a posse anterior a 23 de julho.
Tais lacunas resultam do incêndio do Senado da Câmara em 1790,
agravado no caso por desfalques ocasionais na documentação arquivológica; assim, o Códice do Departamento de História e Documentação, em cuja folha 141 vem o auto de posse de Salvador de Brito
Pereira (25 de janeiro de 1649) não abrange o ano seguinte de
1650 e portanto nada esclarece sobre fatos posteriores à morte de
Salvador, dentre eles eleição e posse de António Galvão. A própria
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documentação da Biblioteca Nacional, relativa ao ano de 1650, não
raro prejudicada pela má tinta e esburacada pelas traças, agrava
contradições em vez de esclarecê-las: — ora menciona António
Galvão como «Tenente», ora como «Tenente-General» (na mesma
carta do Conde de Castelmelhor, a 23 de janeiro de 1650), ora
como «Capitão-mor» (na ementa da carta de 17 de outubro de
1651).

Governo da Capitania do Rio de Janeiro, em que sucedera
por ordem de Vossa Majestade na falta de Lourenço de
Brito Correia, a D. Luís de Almeida. Lourenço de Brito
me representou que .. . lhe não chegaram as vias da
patente, que Vossa Majestade se serviu mandar-lhe»
(Biblioteca Nacional, Documentos Históricos, Vol. II,
pág. 317, grifo nosso) .

28

1651, 7 de setembro — D. Luís de Almeida é nomeado
Capitão-mor e Governador, por ato da metrópole, em substituição
a Salvador de Brito Pereira, falecido a 20 de julho. Foi na
realidade sucessor de António Galvão, que assumira, devidamente
credenciado, para evitar acefalia (ver 23 de julho de 1651). Já
havia ocupado o cargo, como Capitão e Governador e superintendente nas matérias de guerra (ver 15 de outubro de 1648) . Posse
a 3 de abril de 1652. Sucedido por Tomé Correia, que não tomou
posse.
Fontes — Chancelaria de D. João IV, L. 15, fl. 376, Anais
da Biblioteca Nacional, Vol. 75, pág. 159. A data de posse, 3 de
abril de 1652, não se fundamenta em provas de arquivo, muito
escassas no particular de posse, por causa do incêndio do Senado
da Câmara em 1790.
28A

7657 (dia? mês?) - - Lourenço de Brito Correia. Nem lhe
conhecemos título de provimento, nem tomou posse no Rio de
Janeiro, mas não resta dúvida de que lhe devia caber a sucessão de
D. Luís de Almeida (segundo período deste, ver 7 de setembro
de 1651).
Prova-o a «Carta para Sua Majestade acerca do Governador
futuro do Rio de Janeiro Lourenço de Brito Correia», assinada na
Bahia pelo Governador-geral Francisco Barreto a 22 de agosto
de 1657:
— «Por carta de 24 de julho deste ano, me avisou
Tomé Correia de Alvarenga, que havia tomado posse do

Nesse documento, salvo do olvido pelo benemérito paleógrafo
Manuel Alves de Sousa, são destacados os méritos de Lourenço,
«sujeito muito digno. .. de ocupar maiores postos».
Maior posto que Governador do Rio de Janeiro? Sim, já
exercera o de Governador do Brasil:
— «Eu El-Rei. . . me pareceu nomear por Governador desse Estado (do Brasil) ao Bispo dele (D. Pedro
da Silva Sampaio), ao Mestre-de-campo Luís Barbalho
Bezerra e a Lourenço de Brito Correia, na forma das
provisões que se lhes remetem. . .» (Carta do Rei D. João
IV ao Escrivão da Fazenda Real, Gonçalo Pinto de
Freitas, escrita em Lisboa, a 4 de março de 1641; Biblioteca Nacional, Documentos Históricos, Vol. XXII, página
n" 334) .
É a famosa «Junta da restauração» de 1641. Integrou-a a
Lourenço de Brito Correia, já celebrizado desde 1624 — proêmio da
primeira invasão holandesa. Nesse ano de 1624, singularizando-se
no cumprimento do dever, tentara resguardar o Governador-geral
Diogo de Mendonça Furtado, quando este «se achou só com quinze
ou dezesseis homens, em que entraram António de Mendonça seu
filho, o desembargador Pedro Casqueiro, o Sargento-mor Francisco
de Almeida, Lourenço de Brito (Correia)» — «a quem levaram
com as mãos atadas de trás» (Carta do Padre Provincial Domingos
Coelho ao Padre Provincial da Companhia de Jesus, a 24 de outubro
de 1624, «História Da Companhia De Jesus No Brasil», Serafim
Leite, Vol. V, pág. 39) . Confirma-o o Baltazar da Silva Lisboa:
— « . . . correu sobre os inimigos (o Governador Diogo de Mendonça Furtado) com a espada desembainhada na mão. . . seguido
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de seu filho D. António Furtado e por Lourenço de Brito Correia
capitães de infantaria, e do sargento-mor Francisco de Almeida
Brito, do auditor-geral Pedro Casqueiro da Rocha e do alferes
Manuel Gomes e doze soldados.. . tão superiores à sua desgraça,
como merecedores da mais saudosa e venerável recordação» ( * ) .
Mereceria portanto Lourenço de Brito o governo do Rio de
Janeiro, mesmo porque no do Brasil procedera «com grande prudência sem se intrometer nas matérias da Justiça nem fazendo mais
do que licitamente lhe tocava sendo mais Limpo de Mãos, e desinteressado» (Biblioteca Nacional, Documentos Históricos, XVIII,
250). Fora nomeado Governador da Paraíba a 8 de maio de 1647
(Chancelaria de D. João IV, L. 20, fl. 28) . Merecedor ou não,
o fato é que se ficou em espectativa de renovação da patente
extraviada; em setembro de 1657 aludia-se oficialmente ao «Governador Lourenço de Brito quando for». Mas a 26 de fevereiro de
1658, punha-se termo à indecisão, que já vinha do ano anterior:
— «Com a falta das provisões de Lourenço de Brito Correia me
resolvi a não alterar esse governo até nova ordem de Sua Majestade
e estando ele também ocupado conveniência fora do serviço de Sua
Majestade transferir em outro a mercê que dele tem feito a Lourenço
de Brito.. .» (Biblioteca Nacional, Documentos Históricos, V. 91).
Esse «estando ele também ocupado» significa que Lourenço assumira o cargo de Provedor-mor da Fazenda, provavelmente a 31 de
julho de 1655, reconduzido a 8 de junho de 1658 e a 18 de julho
de 1661. Parece que no fim da vida andou metido em complicações:
— em 1665, ou pouco antes, o próprio Chanceler da Relação,
Dr. Jorge Seco de Macedo, esteve «preso pela culpa que resultou
da devassa que pelo Juiz Eclesiástico se havia mandado tirar em
que saiu culpado na conjuração que Lourenço de Brito Correia
intentava» (idem, 283J..

29

Não veio portanto assumir o governo do Rio de Janeiro e a
sucessão de D. Luís de Almeida ficou com Tomé Correia de
Alvarenga, «na falta de Lourenço de Brito Correia».
( * ) BALTASAR LISBOA enumera dezoito; prefigurando «os dezoito do Forte»,
nem lhes faltou um Alferes ou Tenente Gomes. O trecho citada é de «Anais Do
/?ío De Janeiro, edição do Serviço de Museus da Cidade — Departamento de
História e Documentação, Tomo í, pág. 109.

7657, 27 de março —• Tomé Correia de Alvarenga è nomeado
Governador, em substituição a D. Luís de Almeida (segundo
período deste, ver 7 de setembro de 1651), na falta de Lourenço de
Brito Correia, cuja patente se extraviara. Posse a 11 de julho.
Sucedido por Salvador Correia de Sá e Benevides (terceiro período
deste), embora fosse João de Melo Feio o nomeado.
Fontes — Carta do Governador-geral Francisco Barreto à
Rainha D. Luisa de Gusmão, viúva de D. João IV: — Tomé
Correia de Alvarenga tomou «posse do Governo da Capitania do
Rio de Janeiro, em que sucedera por ordem de Vossa Majestade na
falta de Lourenço de Brito Correia, a D. Luís de Almeida» (Biblioteca Nacional, Documentos Históricos, II, 317) . Não conseguimos
encontrar a «ordem de Vossa Majestade». Lacunoso esse primeiro
período de Alvarenga (ver 11 de outubro de 1660).
29A

1657, 18 de setembro — João de Melo Feio é nomeado Governador. Carta-patente a 10 de abril de 1660. Não tomou posse,
embora designado substituto de Tomé Correia de Alvarenga (primeiro período deste, ver 27 de março de 1657), cujo sucessor veio
a ser Salvador Correia de Sá e Benevides (terceiro período deste).
Ver 17 de setembro de 1658.
Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
período de Alvarenga (ver 11 de outubro de 1960).
30

7655, 77 de setembro — Salvador Correia de Sá e Benevides
é nomeado Governador do Rio de Janeiro e das mais Capitanias
do Sul, «para melhor expediente do Negócio das Minas a que vai
e isto sem nenhuma dependência do Governador e Capitão-Geral
do Estado do Brasil».
Estando em exercício João de Melo Feio (ver 18 de setembro
de 1657), deveria este permanecer, em jurisdição restrita ao Rio de
Janeiro, de acordo com os precedentes (Afonso de Albuquerque, 12
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de fevereiro de 1605; Duarte Correia Vasqueanes, 12 de maio de
1648); nesse caso, indo às minas, limitaria Benevides sua jurisdição
às «Capitanias de São Vicente e Nossa Senhora da Conceição de
Tenhae, em que as ditas minas estão»; não ocorreu a hipótese, pois
deixaria Melo Feio de tomar posse e foi Tomé Correia de Alvarenga
quem transmitiu o cargo a Benevides.
Prestara este juramento em Lisboa a 17 de dezembro de 1658;
prestara também homenagem, ainda em Lisboa, a 15 de janeiro de
1659, tendo como testemunhas o Conde D. João Mascarenhas
(Mordomor-mor da Rainha), Luís da Silva Teles (Governador da
Armada Real) e Pedro Vieira da Silva (Secretário de Estado).
Por alvará de 16 de janeiro de 1659, fez Sua Majestade saber
ao Governador-geral Francisco Barreto que a Benevides confiara o
governo do Sul; a 2 de setembro desse ano, em virtude da comunicação, lavrou-se na cidade do Salvador um auto, pelo qual Barreto
«se desapossava delas», isto é, das Capitanias do Sul; esteve
presente Benevides, que insistiu em reivindicar o Espírito Santo
para a jurisdição do Sul, portanto sob seu governo, interpretação
afinal prevalecente.

Fontes —• Nomeação controversa, por discordância de documentos autênticos; a Chancelaria de D. Afonso VI, L. 23,
fl. 111 v., insere «17 de setembro», mas o Códice n' 116 do
Conselho Ultramarino, fl. 369, registra «16 de setembro». Fontes
portuguesas não resolvem, até mesmo a «Carta de Sua Majestade
em que ordena que Salvador Correia de Sá e Benevides entre no
Governo das Capitanias do Sul», enviada ao Governador-geral
Francisco Barreto; omissa quanto à data de nomeação, apenas
esclarece já haver sido expedida «Patente em que se declara que
sucedendo não estar João de Melo Feio no governo do Rio de
Janeiro... entre o dito Salvador Correia nele e sirva juntamente
de Governador de todas as Capitanias do Sul» (carta de 3 de
dezembro de 1658, transcrita em Documentos Históricos, Biblioteca
Nacional, do Rio de Janeiro, Vol. LXVI, pág. 160).
Elimina-se controvérsia sobre data de nomeação (17? 16?) com
o «Registro Da Patente De Salvador Correia de Sá do Governo
do Rio de Janeiro em todas as Capitanias do Sul»: — « . . . Hei
por bem, e me praz que sucedendo não estar João de Melo Feio no
Governo do Rio de Janeiro de que o tempo provido em tal caso
faço mercê dele com todas as Capitanias do Sul ao dito Salvador
Correia de Sá para melhor expediente do Negócio das Minas a que
vai e isto sem nenhuma dependência do Governador e Capitão
Geral do Estado do Brasil... e sendo caso que o dito Salvador
Correia vá às ditas minas estando o dito João de Melo Feio no seu
Governo do Rio de Janeiro: Hei outrossim por bem que use somente
da Jurisdição das Capitanias de São Paulo, e São Vicente em que
as ditas minas estão. . .» (Códice I — 19, 10, 1; Volume VI Do
Registro De Provisões Reais, da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, publicado no Vol. XVIII dos Documentos Históricos,
págs. 93-96), estando claro o dia por extenso:

Pode ser considerado dia de posse o l 9 de janeiro de 1660,
quando Benevides se apresentou à Câmara do Rio de Janeiro,
exibindo-lhe não só o título de nomeação (de 17 de setembro de
1658) como a ordem para Barreto «se pesapossar» do Sul (de 16
de janeiro de 1659).
Exercia o cargo pela terceira vez, com diferentes jurisdições:
- primeira vez a 3 de abril de 1637, como Capitão-mor e Governador do Rio de Janeiro, empossado a 19 de setembro desse ano
(a 8 de junho de 1639 ficaram provisoriamente em sua jurisdição,
apenas «na guerra e na justiça», S. Vicente e S. Paulo; a l de
fevereiro de 1642 abrangeu sem restrições o conjunto meridional, ao
ser empossado perante a Câmara do Rio de Janeiro como Capitãogeneral e Governador da Repartição do Sul); — segunda vez a 18
de fevereiro de 1647, como Governador das Capitanias do Espírito
Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente, empossado a 16 de janeiro
de 1648.
Partiu para as minas a 11 de outubro de 1660, deixando em
substituição Tomé Correia de Alvarenga, que o antecedera.

— «Dada na Cidade de Lisboa aos (dezessete) dias
do mês de setembro António Serrão a fez Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos
cinquenta e oito».
Vacilante permanece a data de posse no Rio de Janeiro.
Pizarro e outros inserem «posse antes de 4 de outubro de 1659,
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isso porque nesse dia concedeu Benevides a seu filho João Correia
de Sá uma patente de Mestre-de-campo e também proveu a António
Vicente de Morais no posto de Capitão-mor da Capitania de São
Vicente, conforme o Livro de Registros da Câmara de S. Vicente,
de 1660, fl. 37; mas o fato de assinar Benevides documentos oficiais
(patente do filho, inquinada de abusiva) não prova estivesse ele
investido no governo pela Câmara do Rio de Janeiro. Assinou-os
na Bahia, antes de aportar à Guanabara: — como administrador
das minas de S. Paulo dispunha e abusava de poderes e regalias,
inclusive de criar empregos e distribuir mercês (regimento para as
minas da Repartição do Sul, 7 de junho de 1644, Rev. Inst. Hist.
Brás., 56, parte l*, págs. 110-115, e 69, parte l», págs. 201-216) .

ausentava. Exercia pela segunda vez a administração local (ver 11
de julho de 1657), da qual veio a ser deposto e revolucionàriamente
substituído por Agostinho Barbalho Bezerra a 8 de novembro
de 1660.
Fontes — «Excerto De Uma Memória Manuscrita Sobre A
História Do Rio De Janeiro Durante O Governo de Salvador
Correia de Sá e Benevides, Que Se Acha Na Biblioteca Pública
Desta Corte», Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, N9 9, Abril De 1841, págs. 3, 4 e especialmente 5, onde se
transcreve documento.

O seguinte documento, datado precisamente de 4 de outubro
de 1659, elimina qualquer hipótese de posse anterior:
— «Carta para Tomé Correia de Alvarenga Governador do Rio de Janeiro —• O Sr. Salvador Correia de Sá
e Benevides vai governar essa Capitania com as mais ao
Sul dela na forma da patente de Sua Majestade à qual
V.M. dará inteiro cumprimento, como nela se contém. . .
Guarda Deus a V.M. muitos anos. Bahia e (m) Outubro
4 de 1659. Francisco Barreto» (Governador-geral do
Brasil) . Ver Códice 1 — 4, l, 44, N" 30 do Catálogo de
Manuscritos da Biblioteca Nacional (do Rio de Janeiro),
grifo nosso.

7660, 8 de novembro — Agostinho Barbalho Bezerra é aclamado Governador revolucionário. O Governador Tomé Correia
de Alvarenga (que Salvador e Benevides deixara como substituto
a 11 de outubro) tentou asilar-se no Mosteiro de S. Bento, mas
foi recolhido preso à fortaleza de Santa-Cruz: respondera por
escrito que não podia convir «no removimento e expulsão», isto é,
na deposição simbólica de Salvador, ausente em visita às minas
do Sul.
Lavrou-se na Câmara um auto das duas deposições, a real (de
Tomé) e a simbólica (de Salvador), assim como da aclamação de
Agostinho Barbalho Bezerra, esperando-se que «Sua Majestade o
haja por bem». Dissolveu-se a Câmara e elegeu-se outra, que foi
sucessora do próprio Agostinho.

Resta considerar, portanto, posse posterior a 4 de outubro de
1659. Aceitamos l' de janeiro de 1660; promana da Memória
manuscrita da Biblioteca Nacional, onde Baltasar Lisboa colheu
abundante ceifa para seus «Anais Do Rio De Janeiro» e tem a seu
favor especialistas como Vivaldo Coaraci.

Fontes — Arquivo da Vereança do Rio de Janeiro, Livro de
Vereanças de 1659 a 1663, pág. 36, «Excerto De Uma Memória
Manuscrita Sobre À História Do Rio De Janeiro, Durante O
Governo De Salvador Correia De Sá E Benevides, Que Se Acha
Na Biblioteca Pública Desta Corte», Rev. do Inst. Hist. Brás.,
N? 9, Abril de 1841.

31

32A e 32B (A Câmara, João Correia De Sá)

1660, 11 de outubro — Tomé Correia de Alvarenga toma
posse do governo do Rio de Janeiro, designado para essa jurisdição
restrita pelo Governador da repartição do Sul, Salvador Correia de
Sá e Benevides (ver l de janeiro de 1660), que nessa data se

1661, 8 de fevereiro — Agostinho Barbalho Beàzrra, que a
8 de novembro de 1660 fora aclamado Governador revolucionário,
é deposto e substituído pela Câmara, que por sua vez passou o
governo a João Correia de Sá, filho do titular efetivo, Salvador

32
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Correia de Sá e Benevides (ver 17 de setembro de 1658). Este
último, ausente durante o surto revolucionário, regressou de São
Paulo em abril de 1661 e, ao que parece, reassumiu ou pretendeu
reassumir.
Francisco Barreto, Governador-geral do Brasil, recebeu comunicação de haver Benevides reassumido, tanto que lhe respondeu
algo admirado: — «Quando leio esta carta de V. Sá. . . . parece
que é este sucesso de V. Sá., ou totalmente maravilhoso, ou se
o não é, incrível: ver V. Sá. restituído a ele (ao governo), sem
violência das armas» etc.
Se reassunção houve, dela não tomou conhecimento oficial a
metrópole, pois ordena a Provisão do novo Governador, D. Pedro
de Melo: — « . . . pelo que mando a Agostinho Barbalho Bezerra,
a cujo cargo está o governo da dita Capitania, e em a falta aos
oficiais da Câmara dela, lhe dêem posse do dito governo». Foi
entretanto Benevides quem transmitiu o cargo.
33

34

7665, 7 de dezembro — D. Pedro de Mascarenhas é nomeado
Governador, em sucessão a Pedro de Melo. Posse a 19 de maio
de 1666. Sucedido por João da Silva e Sousa.
Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
n? 117 do Conselho Ultramarino, fl. 169; Chancelaria de D. Afonso
VI, L. 22, fl. 79; Anais Da Biblioteca Nacional, Vol. 75, pág. 194.
35

1669, 17 de agosto — João da Silva e Sousa é nomeado
Governador, em substituição a D. Pedro de Mascarenhas. Posse
a 25 de dezembro de 1669. Sucedido por Matias da Cunha.
Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
n 117 do Conselho Ultramarino, fl. 357; Chancelaria de D. Afonso
VI, L. 20, fl. 425, «Anais Da Biblioteca Nacional», Vol. 75,
pág. 210.
9

36

1661, l de julho — Pedro de Melo é nomeado Governador,
em substituição a Salvador Correia de Sá e Benevides ou a quem
no governo se encontrasse, após os tumultos irrompidos a 8 de
novembro de 1660 e 8 de fevereiro de 1661. Posse a 29 de abril de
1662. Substituído interinamente por Martim Correia Vasqueanes,
que exerceu o cargo até entregá-lo ao sucessor efetivo, D. Pedro
de Mascarenhas.
Fontes — Nomeação, Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice n' 117 do Conselho Ultramarino, fl. 35; não se
confirma a data de l de julho no «Registo da Provisão do Governador desta praça, Pêro de Melo», publicado na Revista Arquivo
Do Distrito Federal», 1894, pág. 249, extraído do Livro de Provisões, fl. s/n., onde se lê por extenso o mês de junho («aos
primr,08 de Junho»); trata-se porém de cópia e assim preferimos o
original. Quanto à posse, veja-se o respectivo Auto, na Revista
Arquivo (as mesmas indicações acima); é completo, escorreito, e
esclarece que a transmissão foi feita pessoalmente por Benevides,
«que até o presente está servindo o dito cargo», embora a metrópole
o ignorasse ou já não quisesse reconhecê-lo.

1674, 30 de outubro — Matias da Cunha é nomeado Governador, em substituição a João da Silva e Sousa. Posse a 12 de
junho de 1675. Sucedido por D. Manuel Lobo.
Fontes —• Torre do Tombo. Chancelaria de D. Afonso VI,
L. 42, fl. 126: — «Dada em Lisboa a trinta dias do mês de outubro
Paschoal de Azevedo a fez ano do senhor de mil e seiscentos, e
setenta e quatro». Esse o texto oficial, «ipsis litteris», suficiente
para eliminar a dúvida surgida no Códice 118 do Conselho Ultramarino, fl. 304, que dá 1673, inserindo porém o documento nos
registros do ano de 1674. Presumia-se erro de cópia. Já não resta
motivo para simples presunção. O texto original, assim transcrito,
permite afirmar.
37

7675, 8 de outubro — D. Manuel Lobo é nomeado Governador do Rio de Janeiro, em substituição a Matias da Cunha. A 12
de novembro de 1678 foi ampliada sua jurisdição até o Prata, onde
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deveria fundar colónia portuguesa. Posse a 27 de abril de 1679.
Em outubro de 1679 ambarcou para cumprir sua missão (da qual
resultaria a Colónia do Sacramento), deixando no governo do Rio
de Janeiro o interino João Tavares Roldon.
D. Manuel Lobo morreu em Buenos-Aires, doente e aprisionado, provavelmente a 7 de janeiro de 1683. Em homenagem a ele
existia a Praia (hoje Rua) D. Manuel.
Fontes — Revista Arquivo do Distrito Federal, 1895, páginas
499-503, texto integral, cópia autêntica do original existente no
Arquivo Público. Sobre a Colónia do Sacramento, ver Catálogo
Dos Manuscritos Da Biblioteca Nacional Do Rio De Janeiro,
Tomo I, ns. 42 a 48, págs. 434 a 442, publicado em 1878. Anotações de Ramiz Galvão, como sempre erudito, porém avaro quanto
à cronologia do episódio.
38

1678, 12 de novembro — João Tavares Roldon é designado
substituto interino de D. Manuel Lobo, devendo assumir quando
este embarcasse para o Prata (ver 8 de outubro de 1678) . Desde
19 de outubro de 1677 era Tenente-de-Mestre-de-Campo-General,
na Bahia; ocupou o governo do Rio de Janeiro, conforme as instruções, em outubro de 1679; a 15 de outubro de 1680 mandou-se
tirar devassa do seu procedimento e logo em seguida, a 19 de
outubro, era nomeado Governador o Mestre-de-Campo Pedro
Gomes, que tomou posse a 28 de janeiro de 1681, como substituto
de Roldon.
Ainda a 19 de ou*ubro de 1680, determinava uma Carta régia
que, sobrevindo impedimento de Pedro Gomes, assumisse o governo
do Rio de Janeiro outro militar, que governaria juntamente com o
Desembargador João da Rocha Pita.
Fontes •— Salvo a posse de Roldon, cujo dia não logramos
precisar, tudo o mais está documentado e publicado na íntegra pela
Biblioteca Nacional (Documentos Históricos,'Vol. LXVII, páginas
ns. 276-279, 346-347, 335-336, 341-342), inclusive a excepcional
Carta régia de 19 de outubro de 1680, em que se previu a hipótese
(não ocorrida) do impedimento de Pedro Gomes: — « . . . e esta

vai com o nome em branco», diz o texto (pág. 342) . A devassa
foi ordenada em termos que não permitem dúvidas sobre o fato de
haver governado: — «Por ser conveniente a meu serviço e à boa
administração da justiça averiguar o procedimento de João Tavares
Roldon no Governo da Capitania do Rio de Janeiro que ficou
ocupando na ausência de. Dom Manuel Lobo. Vos ordeno que logo
que tiverdes noticia de que João Tavares é saído do dito Governo
e que o tem entregue à pessoa ou pessoas por quem o mando
governar» etc. (idem, 346-347, grifos nossos).
39

1680, 19 de outubro — Pedro Gomes é nomeado Governador,
em substituição a João Tavares Roldon, sobre cujo procedimento
se mandara abrir devassa a 15 de outubro de 1680. Deveria permanecer no governo enquanto não regressasse do Prata o efetivo,
D. Manuel Lobo (ver 8 de outubro de 1678). Posse a 28 de
janeiro de 1681. Sucedido por Duarte Teixeira Chaves, pois Dom
Manuel Lobo não regressou.
Fontes — Biblioteca Nacional, Documentos Históricos, Vol.
LXVII, págs. 335-336, texto integral. As Publicações Do Arquivo
Nacional, I, 23, dão em ementa outro documento de 19 de outubro
de 1680, a Carta régia que previa entrega do governo ao Desembargador João da Rocha Pita, por possível impedimento de Pedro
Gomes, hipótese que não ocorreu.
40

1681, 6 de setembro — Duarte Teixeira Chaves é nomeado
Governador, em substituição a Pedro Gomes. A 7 de janeiro de
1682 teve jurisdição sobre todas as Capitanias do Sul, afim de se
aprestar para ir receber a Colónia do Sacramento, conquistada e
restituída pelos espanhóis. Posse a 3 de junho de 1682. Substituído
pela Câmara a 6 de janeiro de 1683, reassumindo a 13 de junho
desse ano, cumprida sua missão na Colónia. Sucedido por João
Furtado de Mendonça.
Fontes — Nomeação: Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice n1? 119 do Conselho Ultramarino, fl. 250 v. Posse:
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Revista do Instituto Histórico ie Geográfico Brasileiro, T. 2',
pág. 69, e Pizarro, 4°, pág. 52, além de Madre de Deus, Varnhagem etc. À Revista Arquivo Do Distrito Federal, 1895, págs. 551
a 554 dá o texto integral da nomeação.

mento. Posse a 17 de abril de 1690. Sucedido por António Pais
de Sande.
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7655, 25 de agosto — João Furtado de Mendonça é nomeado
Governador, em substituição a Duarte Teixeira Chaves. Posse a 22
de abril de 1686. Sucedido por D. Francisco Naper de Lencaster.
Fontes — Chancelaria de D. Pedro II, L. 17, fl. 131, Anais
Da Biblioteca Nacional, Vol. 75, pág. 271; Anais Da Biblioteca
Nacional, Vol. 39, pág. 72.
42

1689, 8 de fevereiro — D. Francisco Naper de Lencaster é
nomeado Governador do Rio de Janeiro, nele devendo permanecer
até chegada de sucessor (17 de abril de 1690), quando partiria
para governar a Colónia do Sacramento. A 24 desse mês e ano,
uma Carta régia mandava entregar o governo do Rio de Janeiro a
D. Francisco apenas enquanto não chegasse o efetivo, que veio a
ser Luís César de Meneses, nomeado a 2 de janeiro de 1690. Posse
de D. Francisco a 24 de junho de 1689.
Fontes — Mercês de D. Pedro II, L. 2, fl. 243, Anais Da
Biblioteca Nacional, Vol. 75, pág. 199, dando em ementa nomeação
para Governador da Colónia do Sacramento, pois governaria o Rio
de passagem; daí a Carta régia de 24 de fevereiro, esclarecendo
que se lhe devia dar posse no governo da Guanabara (Publicações
Do Arquivo Nacional, Vol. I, pág. 48). A posse, como sempre
mal documentada, vem nas «Memórias» de PIZARRO (4 9 , 53) e na
«História» de VARNHAGEN (59, 320).
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1690, 2 de janeiro — Luís César de Menesízs é nomeado
Governador, em substituição a D. Francisco Naper de Lencaster,
que aguardava sua chegada para ir governar a Colónia do Sacra-

Fontes - - Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
n? 120 do Conselho Ultramarino, fl. 405; Chancelaria de D. Pedro
II, L. 20, fl. 215 v.; os Anais Da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, Vol. 75, pág. 307, consignam a data correta (2 de
janeiro), mas na página 308 repetem a nomeação de Luís César,
dando-a por inadvertência como ocorrida a 28 (não 2) de janeiro.
Também Pizarro, 4', 53 insere 20 (não 2) de janeiro, o que provavelmente influiu para que com ele se enganassem Varnhagen e
outros mestres.
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1692, 27 de dezembro — António Pais de Sande é nomeado
Governador, em substituição a Luís César de Meneses. Posse a 25
de março de 1693. Sucedido por André Cuzaco. Morreu a 22 de
fevereiro de 1695.
Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
121 do Conselho Ultramarino, fl. 222; Chancelaria de D. Pedro II,
L. 21, fl. 224 v., Anais Da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
Vol. 75, pág. 331; Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, T. 2, pág. 72; PIZARRO, «Memórias», T. 4', pág. 54.
45

1694, 26 de agosto — André Cuzaco é nomeado Governador
do Rio de Janeiro, por provisão do Governador-geral do Brasil,
D. João de Lancaster. Era Mestre-de-campo do Terço Velho de
infantaria da Bahia e, ao que parece, já estava no Rio quando
enfermou gravemente o Governador local, António Pais de Sande
(derrame cerebral?); teria assumido nessa emergência, ainda sem
designação oficial, na qualidade de militar da mais alta patente,
com anuência da Câmara; a nomeação tardia pelo Governadorgeral Lencaster teve provavelmente o intuito de legalizar a situação.
Posse oficial a 7 de outubro de 1694. Do reino vieram novas ordens
e Cuzado foi sucedido por Sebastião de Castro e Caldas.
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Fontes — Pizarro, 4'-', 56-57; Catálogos de Frei Gaspar e de
D. Marcos, informa ainda Pizarro: - - « . . . foi ordenado ao
Governador-Geral do Estado D. João de Lencasfer por C (arta)
R (égia) de 12 de março de 1694, que dos sujeitos dignos de
governar Capitanias, escolhesse o mais competente e capaz para
suprir as vezes de Governador». Dessa importante Carta régia não
encontramos vestígio no Arquivo Nacional. Presume-se que Cuzaco
já governasse, antes mesmo de receber o título de Governador
passado a 26 de agosto de 1694, por causa da Carta-régia de 2 de
janeiro desse ano «ordenando que o Governador da Paraíba,
Sebastião de Castro Caldas, governasse a Capitania do Rio de
Janeiro com o soldo de Mestre de Campo, durante a ausência de
António País de Sande (se fosse às minas), devendo recolher-se
à Bahia o Mestre de Campo André Cuzaco ainda que estivesse
substituindo ao Governador ausente» (Publicações Do Arquivo
Nacional, I, 71, grifos nossos) .
46

1695, 2 de fevereiro — Sebastião de Castro e Caldas é
nomeado Governador, em substituição a André Cuzaco. Posse a
19 de abril deste ano. Sucedido por Artur de Sá e Meneses.
Fontes — Publicações Do Arquivo Nacional, l, 80. Catálogos de Frei Gaspar e D. Marcos.
47

7697, 12 de janeiro — Artur de Sá e Meneses é nomeado
Governador, em substituição a Sebastião de Castro e Caldas. Traz
patente de «Capitão-General ad Honorem», a nenhum antes concedida (primeiro Capitão-general «por graça especial», Aires de
Saldanha de Albuquerque, 3 de janeiro de 1719; primeiro Capitãogeneral efetivo, Gomes Freire de Andrada, 8 de maio de 1733).
Substituído por Martim Correia Vasques (e este por Francisco de
Castro Morais); sucedido na série dos efetivos por Álvaro da
Silveira e Albuquerque.
Fontes - - Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
n? 122 do Conselho Ultramarino, fl. 285 v. Os catálagos de Frei
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Gaspar e D. Marcos consignam posse de Artur de Sá Meneses a
2 de abril de 1697, porém Pizarro (4°, 59, 204) diz ter encontrado
documentos que levam a crer em posse depois de 2 de julho, incerta
portanto.
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1696, 27 de dezembro •— Martim Correia Vasques é designado Carta régia Governador interino, durante viagem do efetivo,
Artur de Sá e Meneses, «às Capitanias do Sul, em descobrimento
das minas, como fora ordenado». Era Sargento-mor da Praça do
Rio de Janeiro, recentemente elevado a Mestre-de-campo «ad
honorem». Posse a 15 de outubro de 1697. Substituído por Francisco de Castro Morais, também interino (primeiro período deste) .
Fontes — Publicações do Arquivo Nacional, I, 96.
Frei Gaspar, D. Marcos, Pizarro (4', 60) etc.

Posse,

49

7699, l O de novembro — Francisco de Castro Morais, Mestre
de-campo do Terço de Infantaria do Rio de Janeiro, é designado
por Carta régia Governador interino, nas ausências do efetivo,
Artur de Sá e Meneses. Tal substituição coubera antes a Martim
Correia Vasques, que era apenas Mestre-de-campo «ad honorem».
Posse a 15 de março de 1700, «com todas as cerimónias costumadas», conforme ordenara uma Carta régia de 1 ? de dezembro de
1699. Substituído por Álvaro da Silveira e Albuquerque, sucessor
de Artur de Sá e Meneses na série dos titulares.
Fontes — Publicação Do Arquivo Nacional, I, 129. Posse:
Catálogo de Frei Gaspar, D. Marcos e Pizarro (4 9 , 62) . Desconhecemos a Carta régia de 5 (cinco) de dezembro de 1699, a que
alude Pizarro (4 9 , 61), mas no Arquivo Nacional existe ou existia
a de l 9 (primeiro) de dezembro, sobre o mesmo assunto, isto é,
entrega do governo a Francisco de Castro Morais.
50

7702, 5 de abril -- Álvaro da Silveira e Albuquerque é
nomeado Governador, em substituição a Francisco de Castro
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Morais e em sucessão a Artur de Sá e Meneses na série de
efetivos. Posse a 15 de julho. Substituído por uma Junta de três
membros.
Fontes - - Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
n" 124 do Conselho Ultramarino, fl. 64 v. -- Posse: Pizarro 49,
107; Catálogo de Frei Gaspar; Catálogo de D. Marcos.
SOA

1704, 7 de abril — O Bispo D. Francisco de São Jerônimo e
os, Mestres-de-campo Martim Correia Vasques e Gregório de
Castro Morais são designados para substituir o Governador efetivo,
Álvaro da Silveira e Albuquerque, em aprestos de regresso por
enfermidade (Alvará de sucessão do Governo da Capitania do Rio
de Janeiro). Essa junta veio a ser substituída por D. Fernando
Martins Mascarenhas de Lencaster.
Frei Francisco de São Jerônimo tomara posse do Bispado a 11
de junho de 1702. Martim Correia Vasques já fora Governador
interino, nomeado a 27 de dezembro de 1696, empossado a 15 de
outubro de 1697. Gregório de Castro Morais fora provido Sargento-mor do Terço pago (a 19 de novembro de 1699), com ordem
de entrar em exercício como Mestre-de-campo na falta de seu irmão
Francisco de Castro Morais; a 12 de abril de 1702 uma Carta régia
mandara dar posse a Gregório no posto de Mestre-de-campo do
Terço da guarnição da Praça do Rio de Janeiro.
Fontes — Publicações Do Arquivo Nacional, I, 184. Pizarro,
49, 107, diz que o Alvará de sucessão estava registrado no Liv. 17
do Reg. Ger. da Provedoria fl. 52 v. e no I I 9 da Câmara; parece
que o original deveria permanecer em salvaguarda, sob responsabildade do Reitor do Colégio da Companhia de Jesus (na época,
Padre Estêvão Gandolfi) .
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1704, 14 diz maio — D. Fernando Martins Mascarenhas de
Lencaster é nomeado Governador, Substituiu a Junta designada
pelo Alvará de sucessão a 7 de abril de 1704 e sucedeu a Álvaro da
Silveira e Albuquerque na série de efetivos. Trouxe patente de
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Capitão-general «ad honorem», sendo o segundo em série salteada
(ver 12 de janeiro de 1697). Posse a l 9 de agosto de 1705.
Sucedido por António de Albuquerque Coelho de Carvalho.
Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
n9 124 do Conselho Ultramarino, fl. 180. Posse: Pizarro, 4", 107
e 108; Catálogo de Frei Gaspar; Catálogo de D. Marcos.
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7709, 7 dz marco — António de Albuquerque Coelho de Carvalho é nomeado Governador, em substituição a D. Fernando
Martins Mascarenhas de Lencaster. Trouxe patente de Capitãogeneral «ad honorem», terceiro em série salteada (ver 12 de janeiro
de 1697, 14 de maio de 1704) . A 9 de novembro de 1709 seria
designado primeiro Governador da nova Capitania de S. Paulo e
Minas do Ouro, com patente de Capitão-general datada de 23 de
novembro desse ano e posse a 18 de junho de 1710 na Vila de
S. Paulo (a 22 de novembro de 1698 fora anexada a Capitania
de S. Paulo e Minas do Ouro à do Rio de Janeiro; a de Minas do
Ouro seria desanexada de S. Paulo a 2 de dezembro de 1720) .
Posse de António de Albuquerque no Rio a 11 de junho de 1709.
Sucedido por Francisco de Castro Morais (segundo período deste) .
Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
n<? 125 do Conselho Ultramarino, fl. 27. Posse: Pizarro, 4", 109;
Catálogo de Frei Gaspar; Catálogo de D. Marcos.
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7709, 27 de novembro -- Francisco de Castro Morais é
nomeado Governador, em substituição a António de Albuquerque
Coelho de Carvalho. Já exercera o cargo interinamente, em substituição a Artur de Sá e Meneses (ver 10 de novembro de 1699) .
Posse a 30 de abril de 1710. Sucedido por António de Albuquerque
Coelho de Carvalho, que o antecedera.
Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
125 do Conselho Ultramarino, fl. 65. Posse: Pizarro, 4', 110;
Catálogo de D. Marcos.
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1711, (14 ?) novembro —- António de Albuquerque Coelho
de Carvalho retoma o governo, que desde 30 de abril de 1710
transmitira a Francisco de Castro Morais. Passara este à condição
de suspeito, por haver sem resistência capitulado a Du Guay
Trouin. Mesmo que sobre o Governador Castro Morais não pesasse
acusação, tinha António de Albuquerque poderes para reassumir,
expressos em Carta régia de 26 de novembro de 1709: — «Na
consideração de passardes ao governo das Minas . . . se por algum
acidente tornardes para o Rio, e achardes nele o dito Francisco de
Castro Morais tereis entendido, que haveis de continuar o governo
do R i o . . . » etc.

1712, 2 d\z junho ~- Francisco Xavier de Tàvora é nomeado
Governador, em substituição a António de Albuquerque Coelho de
Carvalho, que assumira, em segundo período, a 14 (?) de novembro
de 1711. Trouxe patente de Capitão-general «ad honorem», sendo
o quarto em série salteada (ver 12 de janeiro de 1697, 14 de maio
de 1704, 7 de março de 1709). Posse a 7 de junho de 1713.
Substituído por Manuel de Almeida Castelo Branco, não só a 28
de dezembro de 1713, quando se ausentou para Santos, como em
outros impedimentos ocasionais. Na fase derradeira de seu governo,
recebeu ordem expressa por Carta régia de 10 de março de 1716:
- regressar antes da chegada do sucessor (António de Brito de
Meneses) «encarregando o Governo ao Mestre-de-campo de Infantaria mais antigo». No caso, Manuel de Almeida Castelo Branco.

Pode-se afirmar que reassumiu, como sucessor, portanto com
outro número na série de Governadores, porque o próprio Castro
Morais comunicou, a 15 de novembro de 1711: — «O Sr. António
de Albuquerque fica governando em virtude de uma carta que tinha
de S.M.», isto é, de Sua Majestade (carta de Francisco de Castro
Morais ao Governador-geral do Brasil, D. Lourenço de Almada) .
Também António de Albuquerque, comunicando-se com o mesmo
Governador-geral a 6 de novembro, acrescentava: — « . . . e eu
darei a V.S. conta do mais que se oferecer, pois determino entrar
na cidade assim que forem os franceses.. .» Ora, os franceses de
Du Guay Trouin partiram da Guanabara a 13. Logo, posse a H,
mais provável que a 13, dia exato em que foi a cidade evacuada
pelo invasor («haverá três dias que cheguei a esta cidade», diz
Albuquerque, em outra carta ao Governador-geral, de 16 de
novembro) .
Fontes — Todos os documentos aqui citados figuram, na
íntegra, em «As Invasões Francesas No Rio De Janeiro», prestimoso trabalho de Alberto Lamego, constante dos Anais do IV
Congresso de História Nacional, Sexto Volume (Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro) . Também se pode consultar com proveito
«António De Albuquerque Coelho De Carvalho», de Aureliano
Leite, Lisboa, 1944.

Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino, Códice n? 125 do
Conselho Ultramarino, fl. 234. Posse: Pizarro, 4", 112; Catálogo
de Frei Gaspar; Catálogo de D. Marcos.
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1713, 28 de dezembro - - Posse do Governador Manuel de
Almeida Castelo Branco, em substituição interina n Francisco de
Tàvora, «enquanto durasse a sua ausência na visita a Santos».
À seguir, como Mestre-de-campo mais antigo, foi sucessor de
Tàvora, nos termos da Carta régia de 10 de março de 1716, que
assim o determinava. Transmitiu o cargo a António de Brito de
Meneses.
Fontes — Livro l 9 , Preito e Homenagens, Arquivo Nacional;
Publicações Do Arquivo Público Nacional, X, 5.
57

77/6, 29 de abril -- António de Brito Freire de Meneses é
nomeado Governador. Devia suceder a Francisco Xavier de
Tàvora, porém recebeu o cargo das mãos do Mestre-de-campo
Manuel de Almeida Castelo Branco. Posse a 27 de junho de 1717.
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Morrendo em exercício, a 15 de maio de 1719, foi substituído por
Manuel de Almeida Castelo Branco, que o antecedera.

das Publicações, página não numerada da «Notícia da nomeação
e posse dos Governadores do Rio de Janeiro de 1716 a 1763» etc:

Fontes - - Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
126 do Conselho Ultramarino, fl. 166 v. Posse: Pizarro, 4» 117.

- «Nomeado governador e Capitão-General por
graça especial por patente de 3 de janeiro de 1719, por
tempo de 3 anos (Reg.° Velho de Ordens Régias, L. 21,
fls. 131 e Provedoria da Fazenda L. 19, fls. 22 Arq. Pub.) » .

58

1719, 15 de maio -- Manuel de Almeida Castelo Branco, que
já exercera o cargo (ver 28 de dezembro de 1713), toma posse do
governo, por morte do titular António de Brito Freire de Meneses,
ocorrida nesse dia. Devia substituí-lo enquanto não chegasse Aires
de Saldanha de Albuquerque, sucessor já nomeado a 3 de janeiro
de 1719.
Fontes - - Publicações Do Arquivo Público Nacional, X, 3;
Pizarro, 4?, 117.
59

1719, 3 de janeiro — Airizs de Saldanha de Albuquerque
Couíinho Matos c Noronha é nomeado Governador e Capitãogeneral «por graça especial», em substituição a António de Brito
Freire de Meneses (ver 15 de maio de 1719) . Posse a 18 de maio
de 1719, recebendo o cargo das mãos de Manuel de Almeida
Castelo Branco, por haver morrido António de Brito Freire de
Meneses. Sucedido por Luís Vaia Monteiro, embora outro o
nomeado.
Fontes -- A propósito da patente desse Governador há discordância na própria documentação de arquivo, colhida originariamente em fontes portuguesas. Patente de 3 de janeiro de 1719?
Ou de 21 de dezembro de 1718?
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1723, 21 de setembro — Cristóvão da Costa Freire é nomeado
Governador, em substituição a Aires de Saldanha de Albuquerque.
Não tomou posse, de modo que o sucessor de Aires veio a ser Luís
Vaia Monteiro.
Fontes — Anais Da Biblioteca Nacional, Vol. 39, pág. 394.
Gazeta de Lisboa, de 30 setembro de 1723, cf. Visconde de Porto
Seguro, «História», Tomo Quinto, pág. 322.
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1724, 16 de novembro -- Luís Vaia Monteiro é nomeado
Governador, a princípio como substituto, para suprir ausência de
Aires de Saldanha, depois como seu sucessor, a pedido da Câmara.
Posse a 10 de maio de 1725. Vítima de enfermidade mental, foi
substituído por Manuel de Freitas da Fonseca, em caráter interino.
Morreu a 19 de setembro de 1733, quando já havia assumido
Gomes Freire •— último Governador do período colonial.

3 de janeiro de 1719 está no Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, Chancelaria de D. João V, Livro 52, fl. 51 v.

Fontes — Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Códice
n9 129 do Conselho Ultramarino, fl. 326 v . ; Publicações Do
Arquivo Público Nacional, X, «Notícia da nomeação e posse dos
Governadores do Rio de Janeiro de 1716 a 1763» etc., citando
«Reg.o de Ordens Régias L. l fls. 136, L. 2, fls. l, L. 3, fls. 43 v.
e 44 e Prov. da Fazenda — Arquivo Público».

21 de dezembro de 1718 está no Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 127 do Conselho Ultramarino, fl. 75 v.
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Recorrendo ao nosso Arquivo Nacional, rico em documentos
quanto a Aires de Saldanha, encontramos o seguinte no Volume X

7732, 2 (?) de novembro -- Manuel de Freitas da Fonseca.
Mestre-de-campo do Terço Novo da Praça do Rio de Janeiro, toma
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posse do governo, em substituição a Luís Vaia Monteiro. Foi nesse
dia que a Câmara comunicou ao Rei: - - «Estando enfermo o
Governador desta Praça Luís Vaia Monteiro. . . lhe sobreveio. . .
um esquecimento ou demência, que lhe impede o uso do seu governo,
razão por que lhe substitui o Mestre-de-campo Manuel de Freitas
da Fonseca, na forma das ordens de Vossa Majestade. . .» (grifo
nosso) . O verbo substituir está empregado no presente do Indicativo e não no passado ou no futuro («substitui», em vez de
«substituiu» ou «substituirá») . Não foi das mãos de Luís Vaia
Monteiro, cujo estado se agravou progressivamente, que recebeu
o Governo o último titular do período colonial, Gomes Freire de
Andrada (Conde de Bobadela a 20 de outubro de 1758) .
Fontes -- Registro de Cartas do Senado da Câmara (sic)
- 1730-1740. Códice 2.726 do Arquivo Histórico da Cidade —
D H D (isto é, Departamento de História e Documentação) . A
carta de 2 de novembro de 1732 está publicada na íntegra em
«Governança De Luís Vaia Monteiro», de Aureliano Restier Gonçalves, cópia autêntica de Manuel Brito Ribeiro, auxiliar de Arquivo
do Distrito Federal (Revista «Arquivo Do Distrito Federal»,
Volume V de 1954, págs. 55-56). Essa carta de 2 de novembro
de 1732, em que abroquelamos para presumir posse de Manuel
Fonseca nesse dia, é corroborada por outra de 6 de dezembro do
mesmo ano, assim textualmente redigida:
«Senhor. Por carta dedous de Novembro, deste
prezente anno damos conta a Vossa Majestade de acharse o Governador desta Praça Luiz Vahia Monteiro
comhuma demência, e privação de sentidos, que oimpossibilitão poder governar, razão porque osubsirtra digo
osubstituia o Mestre deCampo Manoel de Freitas da
Fonseca, na forma das Reaes ordens de Vossa Majestade:
eagora adamos deque athé o prezente continua, eexiste na
mesma queixa. A Real Pessoa de Vossa Majestade
guardaDeos para amparo dos seus Vassallos. Rio de
Janeiro em Câmara, aseis de Dezembro demil setecentos
trinta edous — José de Vargas Pissarro Escrivam do
Senado DaCamara aescrevi - - o Juiz de Fora Francisco
da Silva eCastro — Manoel Pimenta Filho - - António
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da Fonseca e Vasconcellos — Manoel de Azeredo Coutinho -- E eu, Manoel Brito Ribeiro, auxiliar do Archivo
do Districto Federal, extrahi fielmente a presente cópia
do Livro 15, fls. 81 e 81 v., a que me reporto. Rio de
Janeiro, 18 de Agosto de 1730. as.) Manoel Brito Ribeiro»
(a expressão «Senado da Câmara» só teve cunho legal a
partir de 11 de março de 1757) .
62

1733, 8 de maio -- Gomes Freire de Andrada, futuro Conde
de Bobadela, é nomeado Governador e Capitão-general do Rio de
Janeiro, por carta patente dessa data e decreto de 24 de abril
anterior.
Normalmente, cabia ao Governador-geral do Brasil o título de
Capitão-general. Certificava jurisdição «no político e no militar»
sobre Capitães e Capitães-mores (de vilas e cidades) assim como
sobre Governadores (comandantes) de fortalezas. Gomes Freire
é o primeiro Capitão-general efetivo no Rio de Janeiro, revestido de
poderes que predecessores só haviam recebido «ad honorem» (ver
12 de janeiro de 1697) ou «por graça especial» (ver 3 de janeiro
de 1719) .
Devia suceder a Luís Vaia Monteiro (ver 16 de novembro de
1724), afastado do cargo por enfermidade e morto a 19 de setembro
de 1733. Quem lhe transmitiu o governo foi Manuel de Freitas da
Fonseca, substituto de Luís Vaia desde 2 de novembro de 1732.
Posse de Gomes Freire a 26 de julho de 1733, por três anos «e
o mais enquanto lhe não mandar Sucessor». Não lhe mandaram
sucessor e sim substitutos eventuais, para suprir sua ausência não vacância — em numerosas comissões oficiais, dentro e fora da
jurisdição tradicional do Rio de Janeiro. Ninguém tantas vezes se
ausentou desta cidade sem perder a condição de titular, tantas
reassumiu e transmitiu o exercício do governo local.
Aqui morreria a l de janeiro de 1763, após quase três decénios
de administração descontínua. Sucedido por uma Junta, a 2 de
janeiro.

— 13S —

Fontes — Arquivo Nacional da Torre do Tombo - - Lisboa
Mercês de D. João V, Livro 85, fl. 120 v. — Aqui transcrevemos, em ortografia simplificada, a cópia que nos enviou o Senhor
Alberto Iria, Diretor do Arquivo Histórico Ultramarino, conferida
por Luís Lopes Ferreira e tirada pela Senhora D. Raquel Pousão
Lopes:
-— «Dom João por graça de Deus e Rei de Portugal
etc. Faço saber aos que esta Carta Patente Virem que
tenda Considerações aos serviços, merecimentos e mais
partes que concorrem na pessoa de Gomes Freire de
Andrada, e ter por Certo que em tudo o de que o encarregar de meu Serviço Corresponderá mui Conforme a
Confiança que faça de Sua pessoa Hei por bem nomeá-lo
(Como pelo presente nomeio) no Cargo de Governador,
e Capitão-General da Capitania do rio de janeiro por
tempo de três anos e o mais enquanto lhe não mandar
Sucessor, Com o qual haverá de ordenado dez mil Cruzados Cada ano, que é o mesmo que Levava Seu antecessor,
e Gozará de todas as honras, poderes, mando, jurisdição,
e alçada que tem, e de que até agora gozaram todos os
providos no dito governo somente porquanto o acrescentamento do título lhe não muda as obrigações do posto
nem lhe tira o estar sujeito ao V. Rei e Capitão-General
de-Mar-e-Terra do estado do Brasil. Pelo que mando ao
Governador que se achar Governando a dita Capitania
do rio de janeiro em Sua falta e os oficiais da Câmara dela
o emposse do dito Governo ao dito Gomes Freire de
Andrada, e a todos os oficiais de Guerra justiça e fazenda
maiores e menores ordens também que em tudo lhe
obedeçam Cumpram Suas ordens e mandados muito inteiramente Como a seu Governador e ao Almoxarife Tesoureiro, ou recebedor de minha fazenda da dita Capitania
lhe faça pagamento dos ditos dez mil cruzados do Seu
ordenado aos quartéis por esta Carta somente sem por
isso lhe ser necessário outra Provisão minha a qual será
registrada para o dito efeito nos livros de Sua despesa
para se lhe levar em conta o que assim lhe pagar e o dito
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Gomes Freire de Andrada jurará em minha Chancelaria
na forma costumada que Cumprirá inteiramente com as
obrigações do dito Cargo de que se fará assente nas
Costas desta Carta Patente que por firmeza de tudo lhe
mandei passar por mim assinada e Selada Com o Selo
Grande de minhas armas, e antes que parta desta Cidade
fará em minhas mãos preito, e homenagem e juramento
costumada (sic) pelo dito Governo Segundo uso, e Costtume destes Reinos de que apresentará Certidão do meu
Secretário de Estado e pagou de novos direitos quinhentos
Cinquenta e Cinco mil duzentos e Cinquenta Reis que se
carregarão ao Tesoureiro Joseph Correia de Moura folha
116 v. do livro 20 de Sua receita, e deu fiança a outra
tanta quantia no livro 5° delas a fl. 106 v. e no mesmo
livro deu outra fiança a pagar do mais tempo que Serviu
além dos três anos Como constou do Conhecimento em
forma do mesmo tesoureiro registrado no registro geral
a fl. 194 v. do livro 17 do registro geral dos novos
direitos. Dado na Cidade de Lisboa Ocidental aos oito
dias de Maio do ano do Nascimento do nosso sr. jesus
cristo de 1733 «El Rei» Por Decreto de S. Maj. de de 24
de abril de 1733 António de Sousa Pereira a fez. O
Secretário Manuel Caetano Lopes do Lavre a fez escrever
«Joseph de Carvalho Abreu» «Gonçalo Manuel Galvão
de Lacerda» «Joseph Vaz de Carvalho» pagou vinte e
dois mil e quatrocentos reis e aos oficiais novecentos e
doze reis e ao Chanceler mor nada por quitar Lisboa
Ocidental 9 de Maio de 1733 Dom Miguel Maldonado
Conferido
Luís Lopes Ferreira. >
Diante desse documento, pode-se afirmar com segurança: —
nomeação de Gomes Freire a 8 de maio de 1733, por carta patente
dessa data e decreto de 24 de abril anterior. Quanto à posse (26
de julho de 1733), ver Publicações Do Arquivo Público Nacional,
X, pág. 6 As «Efemérides» do Barão do Rio Branco mencionam

HO
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posse a 10 de agosto, mas a edição revista pelo historiador Rodolfo
Garcia (promovida pelo Itamarati) retifica para 26 de julho.

Freire, que por sua vez assumira a l de dezembro de 1737 o
governo de S. Paulo, sem perder a qualidade de titular no Rio
de Janeiro e em Minas. Ficara na administração carioca o Mestrede-campo Matias Coelho de Sousa, empossado a 15 de novembro
de 1737.

62A

1735, 4 de janeiro - - José da Silva Pais é nomeado Governador, em substituição a Gomes Freire de Andrada, quando ausente
este em Minas, para cujo governo fora nomeado (na véspera)
simultaneamente com o do Rio de Janeiro. Até chegada de Silva
Pais, que só se daria a 2 de março desse ano, foi interinamente
ocupado o governo do Rio de Janeiro pelo Mestre-de-campo Matias
Coelho de Sousa, primeiro substituto de Gomes Freire em caráter
provisório. Posse de Silva Pais a 12 de março de 1735, na realidade
primeira substituição a Gomes Freire cronologicamente comprovada. Sucedido pelo próprio Gomes Freire a 23 ( ? ) de maio de
1736 e este pelo Mestre-de-campo Matias Coelho de Sousa.
Fontes — Publicação Do Arquivo Nacional, X, «Notícias da
nomeação e posse dos Governadores do Rio de Janeiro de 1716 a
1763» etc., página não numerada correspondente a 6.
62B

7737, 15 de novembro — O Mestre-de-campo Matias Coelho
de Sousa toma posse do governo, como substituto interino de Gomes
Freire de Andrada, enquanto este assumia o governo de S. Paulo,
para o qual fora nomeado a 28 de outubro de 1733, sem perder a
condição de titular no Rio de Janeiro. O substituto preferencial,
Brigadeiro José da Silva Pais, achava-se incumbido pelo próprio
Gomes Freire de socorrer a Colónia do Sacramento e fortificar o
Rio Grande (desde 18 de junho de 1736) . É a segunda substituição
a Gomes Freire, cronologicamente comprovada. Sucedido por José
da Silva Pais, segundo período deste.
Fontes -- Publicações Do Arquivo Nacional, X, 6 (não
numerada) .
62C

1738, 5 de março - - O Brigadeiro José da Silva Pais toma
posse pela segunda vez, como substituto preferencial de Gomes

Fontes -- Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7 (não
numerada) .
62D

7739, 7 de abril
- O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (segundo período cronologicamente
comprovado; ver 15 de novembro de 1737), como substituto
eventual do titular Gomes Freire, que ia pela segunda vez assumir
o governo de Minas (para o qual fora nomeado a 3 de janeiro de
1735), após deixar o de S. Paulo. O substituto preferencial de
Gomes Freire, Brigadeiro José da Silva Pais (ver 4 de janeiro de
1735), seguira em comissão para Santa Catarina. Ao regressar de
Minas, reassumiu Gomes Freire no Rio e veio a ser novamente
substituído por Matias Coelho de Sousa.
Fontes -- Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7 (não
numerada) .

62E
1742, 4 de abril -- O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (terceiro período cronologicamente
comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739),
como substituto eventual de Gomes Freire, que ia pela terceira vez
assumir o governo de Minas. Ao regressar de Minas, reassumiu
Gomes Freire no Rio de Janeiro e veio a ser novamente substituído
por Matias Coelho de Sousa.
Fontes - - Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7 (não
numerada) .
62F

1744, 16 de abril - - O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (quarto período cronologicamente
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comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739, 4 de
abril de 1742), como substituto eventual de Gomes Freire, que ia
pela quarta vez assumir o governo de Minas. Gomes Freire
reassumiu no Rio de Janeiro ao regressar de Minas e veio a ser
novamente substituído por Matias Coelho de Sousa.

comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739, 4 de
abril de 1742, 16 de abril de 1744, 25 de janeiro de 1745, 23 de
janeiro de 1746), como substituto eventual de Gomes Freire, que
ia pela sétima vez assumir o governo de Minas. Gomes Freire
reassumiu no Rio de Janeiro ao regressar de Minas e veio a ser
novamente substituído por Matias Coelho de Sousa.

Fontes — Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7
numerada) .

(não

Fontes - - Publicações Do
numeração) .

62G

Arquivo Nacional. X. 7 (sem

62J

1745, 25 de janeiro - - O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (quinto período cronologicamente
comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739, 4
de abril de 1742, 16 de abril de 1744), como substituto eventual
de Gomes Freire, que ia pela quinta vez assumir o governo de
Minas. Gomes Freire reassumiu no Rio de Janeiro ao regressar de
Minas e veio a ser novamente substituído por Matias Coelho de
Sousa.
Fontes — Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7
numerada) .

(não

1748, 20 de junho -- O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (oitavo período cronologicamente
comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739, 4 de
abril de 1742, 16 de abril de 1744, 25 de janeiro de 1745, 23 de
janeiro de 1746, l de março de 1747), como substituto eventual
de Gomes Freire, que ia pela oitava vez assumir o governo de
Minas. Gomes voltou a reassumir no Rio de Janeiro, sendo depois
novamente substituído por Matias Coelho de Sousa.
Fontes — Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7 (não
numerada) .

62H

62L

1746, 23 de abril - - O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (sexto período cronologicamente
comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739, 4 de
abril de 1742, 16 de abril de 1744, 25 de janeiro de 1745), como
substituto eventual de Gomes Freire, que ia pela sexta vez assumir
o governo de Minas. Gomes Freire reassumiu no Rio de Janeiro
ao regressar de Minas e veio a ser novamente substituído por Matias
Coelho.

7749, 8 de maio — O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (nono período cronologicamente
comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739, 4 de
abril de 1742, 16 de abril de 1744, 25 de janeiro de 1745, 23 de
janeiro de 1746, l de março de 1747, 20 de junho de 1748), como
substituto eventual de Gomes Freire, que ia pela nona vez assumir
o governo de Minas. Gomes Freire voltou a reassumir no Rio de
Janeiro e veio a ser novamente substituído por Matias Coelho de
Sousa.

Fontes numeração) .

Publicações Do Arquivo Nacional,

X, 7 (sem

Fontes — Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7
numerada) .
621

.7747, l de março - - O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (sétimo período cronologicamente

(não

62M

1751, 6 de março — O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (décimo período cronologicamente
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comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739, 4 de
abril de 1742, 16 de abril de 1744, 25 de janeiro de 1745, 23 de
janeiro de 1746, l de março de 1747, 20 de junho de 1748, 8 de
maio de 1749), como substituto eventual de Gomes Freire, que ia
pela décima vez assumir o governo de Minas. Gomes Freire voltou
a reassumir no Rio de Janeiro e veio a ser novamente substituído
por Matias Coelho de Sousa.
Fontes -- Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7 (não
numerada) .
62N

7757, l de julho — O Mestre-de-campo Matias Coelho de
Sousa toma posse do governo (undécimo período cronologicamente
comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739, 4 de
abril de 1742, 16 de abril de 1744, 25 de janeiro de 1745, 23 de
janeiro de 1746, l de março de 1747, 20 de junho de 1748, 8 de
maio de 1749), como substituto eventual de Gomes Freire, que ia
pela undécima vez assumir o governo de Minas. Gomes Freire
voltou a reassumir no Rio de Janeiro e veio novamente ser substituído por Matias Coelho de Sousa.
Fontes - - Publicações Do
numeração) .

Arquivo Nacional, X, 7 (sem

62O
7752, 18 de fevereiro — O Mestre-de-campo Matias Coelho
de Sousa toma posse do governo (duodécimo período cronologicamente comprovado; ver 15 de novembro de 1737, 7 de abril de 1739,
4 de abril de 1742, 16 de abril de 1744, 25 de janeiro de 1745,
23 de janeiro de 1746, l de março de 1747, 20 de junho de 1748,
8 de maio de 1749, 6 de março de 1751, l de julho de 1751), como
substituto eventual de Gomes Freire, que ia representar Portugal
na demarcação do Tratado de Madri ao Sul, cargo para que fora
nomeado a 23 de agosto de 1751. Agonizante Matias Coelho de
Sousa a 22 de março de 1753, foi nesse dia substituído pelo Tenente
Coronel Patrício Mamiel de Figueiredo, militar mais antigo de mais
alta patente.

Fontes — Posse, Publicações Do Arquivo Nacional X, página
sem numeração correspondente a 7 de «Notícia da nomeação e posse
dos Governadores do Rio de Janeiro de 1716 a 1763» etc. -- A
data da morte de Matias Coelho não é escorreita; Pizarro, 59, 153,
dá 22 de março, ao passo que Vieira Fazenda (Os Provedores
Da Santa Casa etc., 161) dá 24 de março e os Catálagos de Frei
Gaspar e D. Marcos dão 23, todos concordes quanto ao ano; já
vinha doente desde 1749, pois nesse ano, a 12 de novembro,
obtivera licença para tratamento de saúde no Reino, licença que não
pôde fruir provavelmente por causa dos deveres do cargo; a 16 de
maio de 1753, ainda ignorado em Lisboa sua morte, mandavam-lhe
tardia concessão para se recolher a Portugal. -- Gomes Freire de
Andrada, ao ser investido na comissão diplomática, não perdeu a
condição de titular no Rio de Janeiro, como seu Governador e
Capitão-general. Pelo contrário, essa condição até contribuiu para
a escolha: — « . . . e para que estes possam passar ordens às pessoas
que devem fazer a entrega, e tomar a posse, convém que tenham
autoridade competente para isso, o que se não pode verificar, senão
sendo comissário da nossa parte o dito Gomes Freire, como capitãogeneral que é daquele distrito, e da parte de Espanha o Governador
de Buenos-Aires» (Documento N" CXXXII, de «Alexandre De
Gusmão E O Tratado de Madri .Parte IV. Negociações. Tomo I.
Documentos Organizados E Anotados Por Jaime Cortesão», página
n9 450, publicação do Ministério das Relações Exteriores) .
É do seguinte teor a Carta patente, de 23 de agosto de 1751,
pela qual foi Gomes Freire nomeado Principal Comissário: •
«D. José por Graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves,
dalém mar em África, Senhor de Guiné e da Conquista, navegação
comércio de Etiópia, Arábia, Pérsia e da índia, etc. Faço saber aos
que (esta) minha carta patente virem, que sendo-me necessário
eleger pessoa de autoridade e confiança, que em meu nome assista
às conferências, que se vem ter nas partes meridionais do Brasil, e
aos mais atos que nas mesmas partes se devem fazer na conformidade do Tratado de Limites das conquistas, que se assinou em 13
de Janeiro do ano passado de 1750, entre o Muito Alto e Muito
Poderoso Rei Fidelíssimo D. João o V, meu Senhor e Pai, que
Santa Glória haja, e o Muito Alto e Muito Poderoso Rei Católico
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D. Fernando VI, meu bom Irmão e Cunhado, na do outro Tratado,
pelo qual se regularam as Instruções dos Ministros e Oficiais que
devem dirigir e executar a demarcação dos sobreditos Limites pela
parte do Sul do Brasil, assinado em 17 de Janeiro deste presente ano
e ratificado por mim em 8 e pelo dito Rei Católico em 18 de Maio
do mesmo ano, e na do Suplemento, artigos separados, que fizeram
partes integrantes do dito Tratado de Instruções e dos mais Atos,
que se passaram sobre esta matéria:
Houve por bem nomear, como pela presente nomeio, por meu
Primeiro e Principal Comissário Gomes Freire de Andrada, do meu
Conselho, Governador e Capitão-General do Rio de Janeiro e
Minas, e Sargento-mor de Batalha dos meus Exércitos, por confiar
da sua probidade, zelo e inteligência, que nesta matéria me dará a
mesma satisfação que dele tive nos outros negócios do meu serviço
de que foi encarregado: para que com a pessoa a quem o dito
Sereníssimo Rei Católico der outros semelhantes Plenos Poderes,
possa conferir, ajustar, concordar, assinar e efetuar tudo o que for
concernente à completa execução de todos os sobreditos tratados
até que na conformidade deles seja feita e consumada a demarcação
dos referidos limites na parte deles que faz desde a Praia de
Castilhos Grandes até a boca do Rio Jaurú: E para que também
possa subdelegar os necessários poderes nos três Comissários que
devem passar a fazer a referida demarcação: nomeando ao seu
arbítrio assim estes como os mais oficiais das três respectivas
Tropas, que devem acompanhá-los, e dando-lhes a todos substitutos
nos casos de morte e impedimento, de saúde ou crime, em todas
quantas vezes os ditos casos sucederem; porque para tudo o referido
dou ao sobredito meu Principal Comissário todo o poder e autoridade geral e especial, obrigando-me debaixo da fé e palavra de Rei
a haver por firme e valioso tudo o que por ele ou pelos seus três
respectivos subdelegados for tratado, concordado e executado e
ratificado no tempo que ele estipular. Em fé do que fiz passar esta
carta por mim assinada...» (Arquivo da Marinha e Ultramar,
doe. n9 15.189, cópia na Biblioteca Nacional, seção de Manuscritos,
cf. Visconde de Porto Seguro, «História Geral Do Brasil», Tomo
Quarto, págs. 189-200) .

— 147 —

62P

1753, 22 de março - - O Tenente-coronel Patrício Manuel de
Figueiredo toma posse do governo, como miltar mais antigo e
substituto eventual de Matias Coelho de Sousa (morto no dia
seguinte), o qual por sua vez substituía eventualmente o titular
Gomes Freire, desde 18 de fevereiro de 1752. Patrício Manuel foi
sucedido por José António Freire de Andrada.
Fontes — Pizarro, 5°, 153. Catálogo de Frei Gaspar e
D. Marcos.
62Q

1753, 16 de maio — O Tenente-coronel José António Freire
de Andrada é nomeado Governador do Rio de Janeiro, por ausência
do titular, seu irmão Gomes Freire de Andrada, comissionado no
sul, para onde seguira a 19 de fevereiro de 1752. Já exercia o
governo interino de Minas, desde 17 de fevereiro de 1752, designado pelo irmão; confirmava-se agora essa escolha eventual, ficando
esclarecido que a nomeação de 16 de maio era para Governador
simultâneo do Rio e Minas. É o segundo nominalmente escolhido
no Reino para substituto preferencial (não sucessor) de Gomes
Freire, em seus impedimentos na administração da Capitania do
Rio de Janeiro; verificara-se o precedente com José da Silva Pais,
nomeado a 4 de janeiro de 1735. José António Freire de Andrada,
vindo de Minas, entrou em exercício no Rio de Janeiro sem
solenidade de posse. Substituído por Patrício Manuel de Figueiredo, que o antecedera.
Fontes - - Publicações Do Arquivo Nacional, I, 592 e X, 7
(não numerada). Pizarro, 5°, 153. A posse de José António em
Minas (17 de fevereiro de 1752) vem nas «Efemérides Mineiras»,
de Xavier da Veiga, onde também se transcreve o seguinte trecho
da «Instrução» dada por Gomes Freire a seu irmão: — «O amor
com que vos criei, as máximas de honra que vos fiz ver na vossa
infância e os exemplos de fidelidade ao soberano, e de justiça e
desinteresse qUe encontrardes hei praticado, espero vos sirvam de
contínuo despertador, e tal que muito se duvide e mais se dispute
se o vosso governo excede no desinteresse no serviço do rei e da
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pátria ao que nestas capitanias hei feito em dezenove anos» (ver
8 de maio de 1733, nomeação de Gomes Freire para Governador
e Capitão-general do Rio de Janeiro).
Assim educado e orientado por Gomes Freire, veio a ser José
António o 2° Conde de Bobadela, para prosseguir «no mesmo
esplendor que ele soube tanto acrescentar pelos seus assinalados
serviços», devendo imitar «muito especialmente ao dito seu Irmão»
(Gomes Freire, 1° Conde de Bobadela a 20 de outubro de 1758) .
Tais expressões de acentuado louvor figuram na Carta de mercê
ao 2° Conde de Bobadela, documento pouco divulgado e muito
honroso para a memória de Gomes Freire:

diferentes postos militares até o de Marechal-de-campo em que
se acha empregado, pelas qualidades e mais partes que nele
concorrem e por esperar Sua Majestade que no seu real serviço
imitirá sempre aqueles de quem descende e muito especialmente
ao dito seu Irmão que representa como seu sucessor por ele nomeado.
Em satisfação dos serviços do mesmo Conde feitos até a hora do
seu falecimento e dos que tem obrado o sobredito José António
Freire de Andrada até o dia 2 de Maio do corrente ano há por
bem fazer-lhe mercê (além de outras de que se lhe passou Portaria
na data de 6 do referido mês e ano) do título de Conde de Bobadela
em dias de sua vida e de duas vidas mais do mesmo título fora da
Lei mental e que Sua Majestade o manda que ele se chame Conde
de Bobadela e com o título goze de todas as honras preeminências
prerrogativas privilégios autoridades isenções e franquezas que hão
e têm e de que usam e sempre usaram os Condes deste Reino assim
como de direito e antigo costume lhe pertencem e que lhe sejam
guardadas sem minguamento ou dúvida alguma que a isso lhe seja
posta porque assim é mercê e vontade de Sua Majestade e com o
referido título de Conde de Bobadela haverá o assentamento que
lhe pertencer de que pelo Conselho da fazenda se lhe passará
Alvará na forma costumada de que lhe foi passada Carta a 9 de
Maio de 1763» (Arquivo Nacional da Torre do Tombo — Lisboa
— Mercês de D. José, Livro 17, fls. 404-404 v . ) .

— «Houve Sua Majestade por bem tendo consideração aos
distintos serviços que o Conde de Bobadela Gomes Freire de
Andrada Tenente-General de seus exércitos lhe fez nos empregos
de Governador e Capitão-General do Rio de Janeiro e Minas, de
seu primeiro Comissário, e Plenipotenciário nas Conferências sobre
os Limites meridionais do Estado do Brasil, e de General Comandante do Corpo de Tropas auxiliares que o dito Sr. mandou para
a redução dos rebeldes que se levantaram nos sobreditos limites
— Atendendo também aos merecimentos, qualidades, e mais partes
que concorreram na pessoa do mesmo conde, e por folgar por
todos os referidos, e outros respeitos de lhe fazer honra e mercê.
Houve por bem fazer-lha do dito título de Conde da Vila de
Bobadela para o ter em dias de sua vida e de uma comenda de
Lote de 600 mil reis. E porque o mesmo Conde continuou sempre
em servir a Sua Majestade com igual distinção e contentamento
do dito Sr. desde o mês de Outubro do ano de 1758 em que o
despachou na sobredita forma até o mês de Janeiro deste presente
anã em que faleceu depois de haver cedido a sua casa ao seu
Irmão José António Freire de Andrada, e de o haver recomendado
à real benevolência de Sua Majestade por todos estes motivos, para
que a memória do sobredito Conde de Bobadela Gomes Freire de
Andrada se conserve e continui no mesmo esplendor que ele soube
tanto acrescentar pelos seus assinalados serviços, e ardente zelo
exemplarmente manifestos até o último instante de sua vida; e
assim mais pelos serviços que também tem feito o dito José António
Freire de Andrada no Rio de Janeiro, Minas, e neste Reino em
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1754, 18 de março — O Tenente-coronel Patrício Manuel de
Figueiredo toma posse do governo (segundo periodo; ver 22 de
março de 1753), substituto eventual do Governador interino José
António Freire de Andrada, a quem cabia simultaneamente a
administração do Rio de Janeiro e Minas, por ausência do titular,
Gomes Freire de Andrada (comissionado no sul, para onde seguira
a 19 de fevereiro de 1752). José António ia pela segunda vez
assumir o governo de Minas (ver 16 de maio de 1753) e ao
regressar de lá reassumiu no Rio de Janeiro, sendo depois novamente substituído por Patrício Manuel de Figueiredo.
Fontes -- Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7 (não
numerada) .
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de fevereiro de 1752) . José António ia pela quinta vez assumir
o governo de Minas e ao regressar de lá reassumiu no Rio de
Janeiro, sendo depois novamente substituído por Patrício Manuel
de Figueiredo.

7754, 77 de dezembro — O Tenente-coronel Patrício Manuel
de Figueiredo toma posse do governo (terceiro período; ver 22 de
março de 1753, 18 de março de 1754), como substituto do Governador interino José António Freire de Andrada, a quem cabia
simultaneamente a administração do Rio e Minas, por ausência
do titular, Gomes Freire de Andrada (comissionado no sul, para
onde seguira a 19 de fevereiro de 1752). José António ia pela
terceira vez assumir o governo de Minas e ao regressar de lá
reassumiu no Rio de Janeiro, sendo depois novamente substituído
por Patrício Manuel de Figueiredo.
Fontes - - Publicações Do Arquivo Público Nacional, X, 7
não numerada).
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7755, 4 de setembro — O Tenente-coronel Patrício Manuel de
Figueiredo toma posse do governo (quarto período; ver 22 de
março de 1753, 18 de março de 1754, 11 de dezembro de 1754),
como substituto eventual do Governador interino José António
Freire de Andrada, a quem cabia simultaneamente a administração
do Rio e Minas, por ausência do titular, Gomes Freire de Andrada
(comissionado no sul, para onde seguira a 19 de fevereiro de 1752).
José António ia pela quarta vez assumir o governo de Minas e ao
regressar de lá reassumiu novamente no Rio de Janeiro, sendo
depois novamente substituído por Patrício Manuel de Figueiredo.
Fontes — Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7 (não
numerada) .
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7756, 7 de junho - - O Tenente-coronel Patrício Manuel de
Figueiredo toma posse do governo (quinto período; ver 22 de março
de 1753, 18 de março de 1754, 11 de dezembro de 1754, 4 de
setembro de 1755), como substituto eventual do Governador interino José António Freire de Andrada, a quem cabia simultaneamente
a administração do Rio e Minas, por ausência do titular, Gomes
Freire de Andrada (comissionado no sul, para onde partira a 19

Fontes - - Publicações Do Arquivo Nacional, X, 7 (não
numerada) .
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7756, 26 de setembro - - O Tenente-coronel Patrício Manuel
de Figueiredo toma posse do governo (sexto período; ver 22 de
março de 1753, 18 de março de 1754, 11 de dezembro de 1754, 4 de
setembro de 1755, l de junho de 1756), como substituto eventual
do Governador interino José António Freire de Andrada, a quem
cabia simultaneamente administração do Rio e Minas, por ausência
do titular, Gomes Freire de Andrada (comissionado no sul, para
onde partira a 19 de fevereiro de 1752) . José António ia pela sexta
vez assumir o governo de Minas e ao regressar de lá reassumiu no
Rio de Janeiro, sendo depois novamente substituído por Patrício
Manuel de Figueiredo.
Fontes — Publicações Do Arquivo Público Nacional, X, 7
(não numerada) .
62X

7757, 28 de maio — O Tenente-coronel Patrício Manuel de
Figueiredo toma posse do governo (sétimo período; ver 22 de março
de 1753, 18 de março de 1754, 11 de dezembro de 1754, 4 de
setembro de 1755, l de junho de 1756, 26 de setembro de 1756),
como substituto eventual do Governador interino José António
Freire de Andrada, a quem cabia simultaneamente a administração
do Rio e Minas, por ausência do titular, Gomes Freire de Andrada
(comissionado no sul, para onde partira a 19 de fevereiro de 1752).
José António ia pela sétima vez assumir o governo de Minas e ao
regressar de lá reassumiu no Rio de Janeiro, sendo depois novamente substituído por Patrício Manuel de Figueiredo.
Fontes - - Publicações Do Arquivo Público Nacional, X, 7
(não numerada) .
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1758, 29 de julho — O Tenente-coronel Patrício Manuel de
Figueiredo toma posse do governo (oitavo e último período; ver 22
de março de 1753, 18 de março de 1754, 11 de dezembro de 1754,
4 de setembro de 1755, l de junho de 1756, 26 de setembro de 1756,
28 de maio de 1757), como substituto eventual do Governador interino José António Freire de Andrada, a quem cabia simultaneamente
a administração do Rio e Minas, por ausência do titular Gomes
Freire de Andrada (comissionado no sul, para onde partira a 19
de fevereiro de 1752). José António ia pela oitava e última vez
assumir o governo de Minas em substituição. No Rio de Janeiro
reassumiu a 28 de abril de 1759 o titular Gomes Freire, nele
permanecendo em exercício ininterrupto do cargo até o dia de seu
falecimento ( l de janeiro de 1763) .

O Conde de Bobadela (Gomes Freire de Andrada, agraciado
a 20 de outubro de 1758), tendo regressado a 20 de abril de 1759
de sua comissão no sul, reassumiu a 28, como titular, do governo do
Rio de Janeiro, em cujo exercício permaneceria ininterruptamente
até o dia de seu falecimento ( l de janeiro de 1763) .
Tomara posse a 26 de julho de 1733.
Logo a seguir foi sobrecarregado com os governos simultâneos
de S. Paulo (28 de outubro de 1733) e Minas (3 de janeiro de
1735), além de remetido para comissão diplomática (23 de agosto
de 1751) . Tudo sem perder a condição de titular no Rio de Janeiro,
como seu Governador e Capitão-general.
Daí as numerosas substituições, todas com características de
interinidade, pois não havia vacância do cargo e sim ausência do
titular em outra missão oficial:
1. José da Silva Pais, nomeado a 4 de janeiro de 1735,
empossado a 12 de março desse ano, enquanto Gomes Freire ia a
Minas (entre nomeação e posse de Silva Pais, houve rápida interinidade com Matias Coelho de Sousa; data ignorada);

— 153 —

2. Matias Coelho de Sousa, empossado a 15 de novembro
de 1737, como militar mais antigo, enquanto Gomes Freire ia a
S. Paulo e Silva Pais à Colónia do Sacramento;
3. José da Silva Pais, reassumindo a 5 de março de 1738,
como substituto preferencial, nominalmente designado pelo Reino;
4. Matias Coelho de Sousa, reassumindo a 7 de abril de
1739;
5. Matias Coelho de Sousa, 4 de abril de 1742;
6. Matias Coelho de Sousa, 16 de abril de 1744;
7. Matias Coelho de Sousa, 25 de janeiro de 1745;
8. Matias Coelho de Sousa, 23 de janeiro de 1746;
9. Matias Coelho de Sousa, l de março de 1747;
10. Matias Coelho de Sousa, 20 de junho de 1748;
11. Matias Coelho de Sousa, 8 de maio de 1749;
12. Matias Coelho de Sousa, 6 de março de 1751;
13. Matias Coelho de Sousa, l de julho de 1751;
14. Matias Coelho de Sousa, 18 de fevereiro de 1752;
15. Patrício Manuel de Figueiredo, empossado a 22 de março
de 1753, como militar mais antigo, por impedimento de Matias
Coelho de Sousa (que morreria no dia seguinte);
16. José António Freire de Andrada, nomeado pelo Reino a
16 de maio de 1753, esclarecendo-se a 17 que essa nomeação
abrangia governo simultâneo do Rio e Minas, enquanto Gomes
Freire ia representar Portugal na demarcação ao sul do Tratado de
Madri (Silva Pais fora para Santa Catarina);
17. Patrício Manuel de Figueiredo, empossado a 18 de
março de 1754, como militar mais antigo, enquanto José António
Freire de Andrada ia a Minas;
18. Patrício Manuel de Figueiredo, reassumindo a 11 de
dezembro de 1754;
19. Patrício Manuel de Figueiredo, 4 de setembro de 1755;
20. Patrício Manuel de Figueiredo, l de junho de 1756;
21. Patrício Manuel de Figueiredo, 26 de setembro de 1756;
22. Patrício Manuel de Figueiredo, 28 de maio de 1757;
23. Patrício Manuel de Figueiredo, 29 de julho de 1758.
Nada menos de vinte e três substituições, cronologicamente
comprovadas; na realidade, vinte e quatro. A sucessão do Conde
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de Bobadela coube a uma Junta, empossada a 2 de janeiro de 1763,
nos termos da via de sucessão feita no Reino a 4 de novembro
de 1758.
Fontes •— Posse do Tenente-coronel Patrício Manuel de
Figueiredo, a 29 de julho de 1758: Publicações Do Arquivo Público
Nacional, Volume X, «Notícia da nomeação e posse dos Governadores do Rio de Janeiro de 1716 a 1763», página não numerada,
correspondente a 8. O título de Conde de Bobadela, concedido a
Gomes Freire de Andrada, tem dado margem a confusões. É ele
de 20 de outubro de 1758, mas aparece como de 8 (oito) de outubro
em autores de reconhecida probidade (J. A . Teixeira de Melo,
«Efemérides Nacionais», publicadas primeiro no «Monitor Campista» e depois na «Gazeta De Notícias», do Rio de Janeiro) . Com
o dia certo, mas o mês errado, dezembro em vez de outubro, aparece
em publicações especializadas («Anuário Genealógico Brasileiro»,
Vol. IX, pág. 271, edição da Revista Genealógica Brasileira,
notável empreendimento a que se dedicou o Sr. Salvador de
Moya).
Não há motivo para tais confusões. A Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro já retificou: — 20 de outubro de 1758 («Anais Da
Biblioteca Nacional Do Rio De Janeiro Publicados Sob A Administração Do Diretor Rodolfo Garcia», Volume LIII, 1931, «Documentos Sobre O Tratado De 1750», Vol. II, 1938, pág. 121, nota 9 ) .
Ponto final das divergências é o texto do próprio documento, em
cópia extraída pelo Dr. Artur Mota Alves e conferida pelo Doutor
António Baião, Diretor do Arquivo da Torre do Tombo, em Lisboa:
- «Decretos originais das Mercês, que sua Majestade fez ao Mestre-de-Campo General Gomes Freire de
Andrada, pelos quais se lhe passou a Carta, que lhe foi
expedida pela frota que partiu para o Rio de Janeiro
em. . . de Novembro de 1758».
«Atendendo aos distintos serviços, que Gomes Freire
de Andrada me tem feito; e muito especialmente aos que
me fez, e está fazendo nos empregos de Governador, e
Capitão-General do Rio de Janeiro, e Minas; e de meu
Primeiro Comissário; e Ministro Plenipotenciário nas
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Conferências que se estabeleceram para as Demarcações
dos Limites Meridionais do Estado do Brasil; e de General-Comandante das Tropas Auxiliares, que mandei unir
às de El Rei Católico, meu Bom Irmão, e Cunhado, para
reduzirem os rebeldes das Aldeias, sitas naquela Parte
Meridional dos Domínios da Coroa de Espanha: Tendo
consideração as referido, e aos merecimentos, qualidades,
e mais partes, que concorrem na pessoa do mesmo Gomes
Freire de Andrada: E por folgar por todos estes, e outros
respeitos, de lhe fazer honra, e mercê; esperando, que em
tudo mais de que o encarregar, me servirá sempre com
igual satisfação minha: Hei por bem, e me praz fazer-lhe
mercê, em satisfação dos ditos serviços, do Título de
Conde de Bobadela, e de uma Comenda de lote de seiscentos mil reis, para de tudo gozar em sua vida. Belém,
a vinte de outubro de mil setecentos e cinquenta e oito.
Com a rubrica da Rainha» (Torre do Tombo — Decretos
do Ministério do Reino — Pasta 4, n' 128; grifos nossos).
«Hei por bem, que a Gomes Freire de Andrada se
passe Carta do Título de Conde de Bobadela, de que lhe
tenho feito mercê: E que pela brevidade, com que deve
partir a- Frota, que não sofra esta dilação, não passe a
dita Carta pela Chancelaria, e valha sem ele; não obstante
as Ordenações e Regimentos em contrário, que sou servido
derrogar (sem exemplo) por esta vez somente para o
referido efeito. Belém, a vinte de Outubro de mil siztecentos e cinquenta e oito. Com a rubrica da Rainha (Torre
do Tombo — Decretos do Ministério do Reino — Pasta 4,
n 9 128; grifos nossos) .
62AA
1763, 2 de janeiro — O Bispo D. Frei António do Desterro,
o Chanceler da Relação João Alberto de Castelo Branco e o Brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim tomam posse do governo do Rio
de Janeiro, por morte do Conde de Bobadela (Gomes Freire de
Andrada), nos termos do Alvará de sucessão deste, assinado a 4
de novembro de 1758 e aberto no próprio dia 2 de janeiro de 1763.
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Foi essa a última Junta governativa. A 27 de janeiro de 1763
era a cidade do Rio de Janeiro elevada à categoria de capital do
Brasil e a 19 de outubro desse ano nela tomava posse o Vice-rei
Conde da Cunha.
Findava assim o período dos Governadores coloniais — quase
cem ocupantes do cargo, se incluídos no rol os interinos.
Fontes — Publicações Do Arquivo Público Nacional, X,
pág. 8 (não numerada) . Revista Do Arquivo Público Mineiro, 8,
págs. 342-343 (Alvará de sucessão de 4 de novembro de 1758).
O termo de abertura da via de sucessão está copiado nas folhas
2 a 3 do Códice «Correspondência do Conde de Bobadela», na
Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro:
- «Aos dois dias do mês de Janeiro de mil setecentos
sessenta e três, nesta Cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro, no Convento dos Religiosos de Nossa Senhora do
Monte do Carmo, sendo presentes o Excelentíssimo e
Reverendíssimo Senhor Dom Frei António do Desterro,
Bispo desta Diocese, o Chanceler da Relação João Alberto
de Castelo Branco, o Reverendo Padre Prior do mesmo
Convento Frei Gomes Velho de São José, e eu António
da Rocha Machado, Secretário deste Governo, para o
efeito de se abrir a via de sucessão do Governo desta
Capitania, e do das Minas Gerais, por ter falecido Gomes
Freire de Andrada, Conde de Bobadela, Governador e
Capitão-General das ditas Capitanias, e se ter dado hoje
à sepultura na Igreja do Convento do Desterro, sendo
mais presentes e convocados para assistir à referida abertura os Ministros da Relação, os Oficiais dos principais
Corpos dos Regimentos desta Cidade; o Ouvidor e Juiz
de Fora da mesma; várias pessoas da sua governança;
alguns Capitulares, Prelados das Religiões; e pessoas
mais distintas da dita Cidade, se abriu o Cofre, em que
se guardava a dita via, que se examinou na presença das
referidas pessoas, que todas presenciaram não haver nela
vício nem coisa que encontrasse à boa forma, e guarda da
dita via, cujo subrescrito continha o seguinte: «Esta
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sucessão do Governo das Capitanias do Rio de Janeiro, e
Minas Gerais, feita em Beiém aos quatro de Novembro de
mil setecentos cinquenta e oito, mando se ache no acaso
de falecer Gomes Freire de Andrada, Governador e
Capitão-General das mesmas Capitanias. Escrita em
Belém a quatro de Novembro de mil setecentos cinquenta
e oito — Rainha — Tomé Joaquim da Costa Côrte-Real»
— Cujo Alvará vai lançado adiante, e se acharam nomeados nele, para sucederem no Governo das Capitanias do
Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Excelentíssimo e Reverendíssimo Bispo desta Diocese, Dom Frei António do
Desterro, o Chanceler desta Relação João Alberto de
Castelo Branco, e o Brigadeiro dos Exércitos de Sua
Majestade José Fernandes Pinto Alpoim, como no dito
Alvará se ordena, que fica na minha mão, e em virtude
dele o notifiquei do seu conteúdo, por se acharem presentes
à fatura deste termo, que eu António da Rocha Machado,
Secretário do Governo, que o fiz, e em que assinaram com
o Reverendo Padre Prior do Convento de Nossa Senhora
do Monte do Carmo. - - Bispo. - - O Chanceler João
Alberto de Castelo Branco. — Frei Cosme Velho e São
José, Prior. — António da Rocha Machado».

I -

GOVERNADORES

l9)

NOMEAÇÃO

A - - Em Portugal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2122.
23.
24.
25.
26.

a) Por Designação Nominal
Cristóvão de Barros, 21 de outubro de 1571
Salvador Correia de Sá, segundo período, 10 de setembro
de 1577
Francisco de Mendonça e Vasconcelos, 12 de março de 1598
Martim Correia de Sá, 13 de dezembro de 1601
Afonso de Albuquerque, 12 de fevereiro de 1605
D. Francisco de Sousa, 2 de janeiro de 1608
Constantino de Menelau, 23 de novembro de 1606 (posse em
1614)
Rui V az Pinto, 8 de julho de 1616
Martim Correia de Sá, segundo período, 26 de janeiro de 1618
Francisco Fajardo, 20 de junho de 1620
Salvador Correia de Sá e Benevides, 3 de abril de 1637
Luís Barbalho Bezerra, 27 de junho de 1643
Francisco de Sotomaior, 6 de outubro de 1644
Pedro de Sousa e Castro (não aceitou)
Luís de Miranda Henrique (não aceitou)
Manuel Freire de Andrada (não aceitou)
Salvador Correia de Sá e Benevidzs, segundo período, 18 de
fevereiro de 1647
Salvador de Brito Pereira, 30 de outubro de 1648
D. Luís de Almeida, futuro Conde de A vintes, 7 de setembro
de 1651
João de Melo Feio (não tomou posse)
Salvador Correia de Sá e Benevides, terceiro período, 17 de
setembro de 1658
Pedro de Melo, l de julho de 1661
D. Pedro de Mascarenhas, 7 de dezembro de 1665
João da Silva e Sousa, 17 de agosto de 1669
Matias da Cunha, 30 de outubro de 1674
D- Manuel Lobo, 8 de outubro de 1678
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

João Tavares Roldon, 12 de novembro de 1678
Pedro Gomes, 19 de outubro de 1680
Duarte Teixeira Chaves, 6 de setembro de 1681
João Furtado de Mendonça, 25 de agosto de 1685
D. Francisco Napcr de Lencaster, 8 de fevereiro de 1689
Luís César de Meneses, 2 de janeiro de 1690
António Pais de Sande, 27 de dezembro de 1692
Sebastião de Castro e Caldas, 2 de fevereiro de 1695
Artur de Sá e Meneses, 12 de janeiro de 1697
Francisco de Castro Morais, 10 de novembro de 1699
Álvaro da Silveira e Albuquerque, 5 de abril de 1702
D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencaster, H de maio
de 1704
António de Albuquerque Coelho de Carvalho, 7 de março
de 1709
Francisco de Castro Morais, 27 de novembro de 1709
Francisco Xavier de Távora, 2 de junho de 1712
Manuel de Almeida Castelo Branco, 28 de dezembro de 1713
António de Brito Freire de Menezes, 29 de abril de 1716
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Aforonhã, 3 de janeiro de 1719
Cristóvão da Costa Freire, 21 de setembro de 1723
Luís Vaia Monteiro, 16 de novembro de 1724
Gomes Freire de Anatada, futuro Conde de Bobadela, 8 de
maio de 1733
José da Silva Pais, 4 de janeiro de 1735
José António Freire de Andrada, 16 de maio de 1753
b)

1.
2.

Por Via De Sucessão

Duarte Correia Vasques, 10 de agosto de 1632
D. Frei António do Desterro, João Alberto de Castelo Branco
José Fernandes Pinto Alpoim, 2 de janeiro de 1763
c)

Inventariadas No Arquivo Histórico Ultramarino
de Lisboa

Em Códices do Conselho Ultramarino, existentes no Arquivo
Histórico Ultramarino de Lisboa, encontram-se registradas as
seguintes nomeações de Governadores do Rio de Janeiro, referentes
apenas ao período de 1577 a 1733:
1. Salvador Correia de Sá, Carta patente de 10 de setembro de
1577 (Códice 112, fl. 248 v . ) , para segundo período (primeiro a 4 de março de 1568).
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Francisco de Mendonça e Vasconce/os, 12 de março de 1598
(Códice 112, fl. 64).
Francisco de Sotomaior, 6 de outubro de 1644 (Códice 113,
fl. 65).
Salvador Cormia de Sá e Benevides, 18 de fevereiro de 1647,
para Espírito Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente (Códice
113, fl. 250); equivale o segundo período no Rio (primeiro
a 3 de abril de 1637).
Salvador de Brito Pereira, 30 de outubro de 1648 (Códice
113, fl. 378).
6. D. Luís de Almeida, futuro Conde de Avintes, 7 de setembro
de 1651 (Códice 114, f l . 372) para segundo período (primeiro
a 15 de outubro de 1648).
João de Melo Feio, 10 de abril de 1660 (Códice 116, fl. 388);
não tomou posse.
Salvador Correia de Sá e Benevidzs, 16 de setembro de 1658
(Códice 116, fl. 369), para terceiro período (primeiro a 3 de
abril de 1637, segundo a 18 de fevereiro de 1647).
9. D. Pzdro de Melo, l de julho de 1661 (Códice 117, fl. 35) .
10. D. Pedro de Mascarenhas, 7 de dezembro de 1665 (Códice
117, fl. 169).
11. João da Silva e Sousa, 17 de agosto de 1669 (Códice 117,
fl. 357).
Matias
da Cunha, 30 de outubro de 1673, aliás 1674 (Códice
12.
117, fl. 304); colide com a Chancelaria de D. Afonso VI
(Torre do Tombo), que dá 15 de novembro de 1674.
D.
Manuel Lobo, 8 de outubro de 1678 (Códice 119, fl. 77 v.).
13.
Duarte
Teixeira Chaves, 6 de setembro de 1681 (Códice 119,
14.
fl. 250 v . ) .
15. Luís César de Meneses, 2 de janeiro de 1690 (Códice 120,
fl. 405).
António
Pais de Sande, 27 de dezembro de 1692 (Códice 121,
16.
fl. 222).
17. Artur de Sá e Meneses, 27 de dezembro de 1692 (Códice 122,
fl. 285 v . ) .
18. Álvaro da Silveira e Albuquerque, 5 de abril de 1702
(Códice 124, fl. 64 v . ) .
19. D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencaster, 14 de maio
de 1704 (Códice 124, fl. 180).
20. António de Albuquerque Coelho de Carvalho, 7 de março de
1709, com o titulo honorífico de Capitão-general (Códice 125,
fl. 2 7 ) .
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21.

22.
23.
24.

25.
26.

Francisco de Castro Morais, 27 de novembro de 1709 (Códice
125, fl. 65), para segundo período (primeiro a 10 de novembro de 1699).
Francisco de Távora, 2 de junho de 1712, com o título honorífico de Capitão-general (Códice 125, fl. 234) .
António de Brito de Meneses, 29 de abril de 1716 (Códice
126, fl. 166 v . ) .
Aires de Saldanha de Albuquerque, 21 de dezembro de
1718, com o título especial de Capitão-general (Códice 127,
fl. 75 v . ) .
Luís Vaia Monteiro, 16 de novembro de 1724 (Códice 129,
fl. 326 v . ) .
Gomes Freire dz Andrada, futuro Conde de Bobadela, 8 de
maio de 1733, com o título de Capitão-general (Códice 133,
fl. 285).
d)

Inventariadas Na Biblioteca Nacional de Lisboa

Governadores do Rio de Janeiro, cujas nomeações vêm mencionadas no «Inventário Dos Documentos Relativos Ao Brasil, Existentes na Biblioteca Nacional De Lisboa», In Anais Da Biblioteca
Nacional (Do Rio de Janeiro), Vol. 75, Divisão de Obras Raras
E Publicações, direção do Sr. José Honório Rodrigues:
Cristóvão Barros, Alvará de Governador a 31 de outubro de
1571 (Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Livro 27,
fl. 329 v . ) .
2. Salvador Correia de Sá, Alvará de Capitão e Governador a
10 de setembro de 1577 (Chancelaria de D. Sebastião e
D. Henrique, L. 37, fl. 299), para segundo período (primeiro
a 4 de março de 1568) .
3. Francisco de Mendonça e Vasconcelos, Capitão e Governador, 12 de março de 1598 (Chancelaria de Filipe I, L. 30,
fl. 330).
4. Martim de Sá, Capitão, 13 de dezembro de 1601 (Chancelaria
de Filipe II, L. 6, fl. 291).
5. Afonso de Albuquerque, Capitão, 12 de fevereiro de 1605
(Chancelaria de Filipe II, L. 17, fl. 67) .
6. Constantino de Memlau, Capitão e Governador, 23 de
novembro de 1606 (Chancelaria de Filipe II, L. 11, fl. 267v.).
7. Francisco Fajardo, Capitão e Governador, 2 de outubro de
1616 (Chancelaria de Filipe II, L. 36, fl. 107 v . ) .

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

1.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

Martim de Sá, Capitão e Governador, 26 de janeiro de 1618
Chancelaria de Filipe II, L. 31, fl. 305 v . ) , para segundo
período (primeiro a 13 de dezembro de 1601) .
Salvador Correia de Sá e Benevides, Capitão-mor e Governador, 3 de abril de 1637 (Chancelaria de Filipe III, L. 40,
fl. 131), confirmada a 15 de agosto de 1641 (Chancelaria de
D. João IV, L. 13, fl. 131).
Luís Barbalho Bezerra, Capitão 21 de fevereiro de 1642
(Chancelaria de D. João IV, L. 13, fl. 176 v . ) .
D. Francisco Sotomaior, Capitão-mor e Governador, 6 de
outubro de 1644 (Chancelaria de D. João IV, L. 17, fl. 63v.).
Duarte Correia Vasqueanes, Apostila de lembrança do cargo
de Governador do Rio de Janeiro para o qual fora eleito pela
Câmara a 16 de abril de 1644 (Chancelaria de D. João IV,
L. 17, fl. 93).
Salvador Correia de Sá e Benevides, Carta de Governador do
Rio de Janeiro, Espírito Santo e S. Vicente, 18 de fevereiro
(não janeiro) de 1647 (Chancelaria de D. João IV, L. 13,
fl. 369 v . ) ; equivale a segundo período no Rio (primeiro a
3 de abril de 1637. Teve Alvará de Capitão-mor a 7 de
outubro de 1647 (idem, L. 18, fl. 289).
Salvador de Brito Pereira, Capitão-mor e Governador, 30 de
outubro de 1648 (Chancelaria de D. João IV, L. 21, fl. 45) .
D. Luís de Almeida, Capitão-mor e Governador, 7 de setembro de 1651 (Chancelaria de D. João IV, L. 15, f 1. 376).
Salvador Correia de Sá e Benevides, 17 de setembro de 1658
(Chancelaria de D. Afonso VI, L. 23, fl. 111 v . ) , para
terceiro período (primeiro a 3 de abril de 1637, segundo a 18
de fevereiro de 1647).
D. Pedro de Melo, Governador, l de julho de 1661 (Chancelaria de D. Afonso VI, L. 27, fl. 298).
D. Pedro Mascarenhas, Governador, 7 de dezembro de 1665
(Chancelaria de D. Afonso VI, L. 22, fl. 79) .
João da Silva e Sousa, Governador, 17 de agosto de 1669
(Chancelaria de D. Afonso VI, L. 20, fl. 425).
Matias da Cunha, Governador, 15 de novembro de 1674
(Chancelaria de D. Afonso VI, L. 42, fl. 126); colide com
o Arquivo Histórico Ultramarino, que dá 30 de outubro de
1673 (aliás 1674).
D. Manuel Lobo, Governador, a 27 (deve ser 8) de outubro
de 1678 (Chancelaria de D. Afonso VI, L. 43, fl. 197).
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22
23.
24.

João Furtado de Mendonça, Governador, 15 de agosto de
1685 (Chancelaria de D. Pedro II, L. 17, fl. 131).
Luís César de Meneses, Governador, 20 de janeiro de 1690
(Chancelaria de D. Pedro II, L. 20, fl. 215 v . ) .
António Pais de Sande, Governador, 27 de dezembro de 1692
(Chancelaria de D. Pedro II, L. 50, fl. 103 v . ) .
B — No Brasil
. a)

Pelo

Govêrno-ffsral

1.

Salvador Correia de Sá, 4 de março de 1568 (por Mem de Sá,
eventualmente na cidade do Rio de Janeiro).
2. Rodrigo de Miranda Henriques, 9 de março de 1633.
3. D. Luís de Almeida, futuro Conde de Avintes, 15 de outubro
de 1648.
4. António Gahão, provido pelo Governador-geral e além disso
eleito pela Câmara do Rio de Janeiro; empossado a 23 de
julho de 1659.
4a. Tomé Correia de Alvarenga, pelo Governador da Repartição
do Sul, empossado a 11 de outubro de 1660.
5. André Cuzaco, 26 de agosto de 1694.
b)
1.
2.
3.

Duarte Correia, Vasqueanes, 16 de abril de 1644.
António Gahão, eleito pela Câmara e além disso provido pelo
Governador; empossado a 23 de julho de 1651.
João Correia de Sá, 8 de fevereiro de 1661.
c)

1.

2o)
1.
2.

3.

Por Movimento Subversivo

Agostinho Barbalho Bezerra, 8 de novembro de 1660.
d)

l.

Pela Câmara do Rio de Janeiro

Pelo Governo Federal

José Sette Câmara Filho, provisório, 18 de abril de 1960.
Posses

Estado de Sá, l de março de 1565 ( ? ) .
Mem de Sá, eventual, 20 de fevereiro de 1567 ( ? )
Salvador Correia de Sá, 4 de março de 1568.
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4. Francisco de Mendonça e Vasconcelos, 7 de julho de 1598.
5. Marfim Correia de Sá, 17 de junho de 1602.
6. D. Luís de Sousa Henriques, em S. Paulo, 12 de junho de
1661.
7. Constantino de Menelau, 1614.
8. Rui Vaz Pinto, 19 de junho de 1617.
9. Francisco Fajardo, 20 de junho de 1620 ( ? ) .
10. Marfim Correia de Sá, 11 de junho de 1623.
11. Duarte Correia Vasqueanes, 10 de agosto de 1632.
12. Rodrigo de Miranda Henriques, 13 de junho de 1633 (?) .
13. Salvador Correia de Sá e Benevides, 19 de setembro de 1637.
14. Duarte Correia Vasqueanes, 19 de março de 1642.
15. Luís Barbalho Bezerra, 27 de junho de 1643.
16. Duarte Correia Vasqueanes, 16 de abril de 1644.
17. Francisco de Sotomaior, 10 de junho de 1644.
18. Duarte Correia Vasqueanes, 22 de março de 1645.
19. Salvador Correia de Sá e Benevides, 16 de janeiro de 1648.
20. Duarte Correia Vasqueanes, 12 de maio de 1648.
21. D. Luís de Almeida, futuro Conde de Avintes, 18 de dezembro de 1648.
22. Salvador de Brito Pereira, 25 de janeiro de 1649.
23. António Galvão, 23 de julho de 1659.
24. D. Luís de Almeida, futuro Conde de Avintes, 3 de abril de
1652.
25. Tomé Correia de Alavrenga, 11 de julho de 1657.
26. Salvador Correia de Sá e Benevides, l de janeiro de 1660 (?).
27. Tomé Correia de Alvarenga, 11 de outubro de 1660.
28. Agostinho Barbalho Bezerra, 8 de novembro de 1660.
29. A Câmara, João Correia de Sá, 8 de fevereiro de 1661.
30. D. Pedro de Melo, 29 de abril de 1662.
31. D. Pedro de Mascarenhas, 19 de maio de 1666.
32. João da Silva e Sousa, 25 de dezembro de 1669.
33. Mafias da Cunha, 12 de junho de 1675.
34. D. Manuel Lobo, 27 de abril de 1679.
35. João Tavares Roldon, outubro de 1679.
36. Pedro Gomes, 28 de janeiro de 1681.
37. Duarte Teixeira Chaves, 3 de junho de 1682.
38. João Furtado de Mendonça, 22 de abril de 1686.
39. D. Francisco Naper de Lancaster, 24 de junho de 1689.
•40. Luís César de Meneses, 17 de abril de 1690.
41. António Pais de Sande, 26 de março de 1693.
42. André Cuzado, 7 de outubro de 1694.
43. Sebastião de Castro e Caldas, 19 de abril de 1695.
44. Marfim Correia Vasques, 15 de outubro de 1697.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.

66.

39)

Francisco de Castro Morais, 15 de março de 1700.
Álvaro da Silveira e Albuquerque, 15 de julho de 1702.
D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastcr, l de
agosto de 1705.
António de Albuquerque Coelho de Carvalho, 11 de junho
de 1709.
Francisco de Castro Morais, 30 de abril de 1710.
António de Albuquerque Coelho de Carvalho, 14 de novembro
de 1711 ( ? ) .
Francisco Xavier de Távora, 7 de junho de 1713.
Manuel de Almeida Castelo Branco, 28 de dezembro de 1713.
António de Brito Freire de Meneses, 27 de junho de 1717.
Manuel de Almeida Castelo Branco, 15 de maio de 1719.
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noro~
nhã, 3 de janeiro de 1719.
Luís Vaia Monteiro, 10 de maio de 1775.
Manuel de Freitas da Fonseca, 2 de novembro de 1732 ( ? ) .
Gomes Freire Andrada, futuro Conde de Bobadela, 26 de
julho de 1733.
José da Silva Pais, substituto interino de Gomes Freire, 12 de
março de 1735.
Matias Coelho de Sousa, idem, 25 de novembro de 1737.
José da Silva Pais, idem, 5 de março de 1738.
Matias Coelho de Sousa, idem, 7 de abril de 1739, 4 de abril
de 1742, 16 de abril de 1744, 25 de janeiro de 1745, 23 de
janeiro de 1746, l de março de 1747, 20 de junho de 1748,
8 de maio de 1749, 6 de março de 1751, l de julho de 1751,
18 de fevereiro de 1752.
Patrício Manuel de Figueiredo, idem, 22 de março de 1753.
José António Freire de Andrada, idem, em Minas, 17 de
fevereiro de 1752.
Patrício Manuel de Figueiredo, idem, 18 de março de 1754, 18
de dezembro de 1754, 4 de setembro de 1755, l de junho de
1756, 26 de setembro de 1756, 28 de maio de 1757, 29 de
julho de 1758.
Conde de Bobadela (Gomes Freire de Andrada, desde 30 de
outubro de 1758 agraciado com esse título pelo Rei D. José I),
28 de abril de 1759.

4.
5.
6.
4')

2.

Juntas
7 de abril de 1704: D. Francisco de S. Jerônimo, Martim
Correia Vasques, Gregório de Castro
Morais.
2 de janeiro de 1763: D. António do Desterro, João Alberto
de Castelo Branco, José Fernandes
Pinto Alpoim.

II — VICE-REIS
Foi o Brasil administrado por Governadores e Vice-reis, estes
em série descontínua, enquanto sediado na Bahia (Vice-reis na
cidade do Salvador: —• Marquês de Montalvás empossado a 21 de
junho de 1640, •— Conde de Óbidos, 24 de junho de 1773; Marquês de Angeja, 13 de junho de 1714; — D. Vasco Fernandes
César d? Meneses, 23 de novembro de 1720; — Conde das Galvêas,
11 de maio de 1735; -- Conde de Atouguia, 17 de dezembro de
1749; — Conde dos Arcos, 23 de dezembro de 1754; — Marquês
do Lavradio, 9 de janeiro de 1760) .
A partir de 27 de janeiro de 1763 — elevação da cidade do Rio
de Janeiro a capital — não há mais solução de continuidade:

l

TVão Empossados

1. PeJro de Sousa de Castro (teria sido o 23' da série) .
2. Luís de Miranda Henriques (teria sido o 24') .
3. Manuel Freire de Andrada (teria sido o 25.")-

Lourenço de Brito Correia (teria sido o 29°)
João de Melo Feio (teria sido o 30').
Cristóvão da Costa Freire (teria sido o 60') .

6a

Conde da Cunha (D. António Alvares da Cunha), nomeação
a 27 de junho de 1763, posse a 19 de outubro desse ano.
Conde de Azambuja (D. António Rolim de Moura Tavares),
nomeação a 31 de agosto de 1767, posse a 17 de novembro
deste ano.
Marquês do Lavradio (D. Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas), nomeação a 8
de abril de 1769, posse a 4 de novembro desse ano.
D. Luís de Vasconcelos, futuro Conde de Figueiró, nomeação
a 25 de setembro de 1778, posse a 5 de abril de 1779.
Conde de Resende (D. José Luís de Castro), nomeação a 5
de março de 1798, posse a 9 de junho de 1790.
D. Fernando José de Portugal, futuro Conde e Marquês de
Aguiar, nomeação a 21 de março de 1800, posse a 14 de
outubro de 1801.
Marquês de Alerna, nomeação a 17 de dezembro de 1804
(destituído como conspirador antes de vir tomar posse) .
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Conde dos Arcos (D. Marcos de Noronha e Brito), nomeação
a 15 de agosto de 1805 (Carta patente a 11 de novembro
desse ano), posse a 21 de agosto de 1806. Foi o derradeiro,
porque a chegada da própria Rainha D. Maria I, em companhia do Príncipe Regente D. João (7 de março de 1808),
tornaria insubsistente a presença de um delegado régio na
corte.

Admitem alguns que o Conde de Bobadela tenha sido Vice-rei
no Rio de Janeiro antes do Conde da Cunha. Primeiro, portanto.
Argumentos favoráveis: l 9 ) diz Varnhagem que Bobadela,
em carta de 10 de abril de 1762, agradecera a nomeação de vice-rei
vária? graças e favores feitas a ele, etc. (História Geral do Brasil,
Ed. Melhoramentos, 49, 233); 2°) o retrato de Bobadela, feito na
época, representa Gomes Freire de Andrada do Conselho de Sua
Magestade, Mestre-de-Campo, General dos Seus Exércitos, Vice"
Rei e Capitão-General das Capitanias do Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Mato Grosso e S. Paulo, estando ele com armadura com~
pleta, à destra o bastão de comando, manto vermelho forrado de
arminho de Vice-Rei; observe que Manuel da Cunha, autor do
quadro, artista nato de origem humilde, como ex-escravo que era,
não ousaria «nomear» Vice-rei e fixá-lo na tela com o manto
característico.
Argumentos contrários: l 9 ) não se encontrou ou não se
divulgou, aqui ou em Portugal, pelo menos até 1945, a carta de
agradecimento aludida por Varnhagen, que poderia ser vantajosamente suprida pela própria nomeação, também esta ignorada por
diligentes pesquisadores; 2 9 ) numerosos documentos oficiais da
época, pouco posteriores à morte de Bobadela ( l ' de janeiro de
1763), omitem sistematicamente o título de Vice-rei, omissão pelo
menos injusta caso houvesse ele tomado posse.
Em resumo: — se o Conde de Bobadela foi realmente nomeado
Vice-rei, o que não se comprovou direta ou indiretamente com
documentação de arquivo, parece de todo improvável a hipótese de
haver tomado posse.

III - - OUVIDORES
As Ouvidorias, primeiros juízos introduzidos no Brasil, não
desempenhavam apenas funções judiciárias e constituiram uma
espécie de chefia de caráter mais administrativo ( c f . José Câmara,
Subsídios Para A História Do Distrito Pátrio, I, 189, Livraria São
José, Rio de Janeiro, 1954); no lado de sua função judiciária,

— 169 -

exercia também o Ouvidor função administrativa, de certo modo
equivalente à de Secretário de Estado ( c f . Valdemar Ferreira,
História do Direito Brasileiro, I, 101, Livraria Freitas Bastos, 1951).
Tinham os mesmos poderes e jurisdição que os Corregedores
em sua Comarca. Ou seja: além da atividade judicante, mandavam
construir pontes, chafarizes etc. ( c f . Amaro Cavalcanti, Noticia
Histórica, capítulo da Organização Judiciária e Policial, 3, 4, Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1898) .
Anualmente faziam visita de correição, indagando se havia
posturas prejudiciais ao povo e anulando as que se achassem em
desacordo com as Ordenações (idem, 19, 3) .
Eram portanto uma espécie de administrador-magistrado itinerante, que, pelo conhecimento dos Direitos e das Leis estão vigentes,
estava à altura de prover as coisas que interessassem à Justiça e à
Administração ( c f . Eduardo Tourinho, Br>zve Noticia, s/n, in
Autos de Correição de Ouvidores do Rio de Janeiro, 1624-1699,
l", Rio de Janeiro, 1929, publicação da Diretoria de Estatística e
Arquivo da Prefeitura do Distrito Federal, dirigida pelo Dr Mário
Aristides Freire) .
Contém esse trabalho oficial uma preciosa nominata de Ouvidores, limitada porém ao período de 1624 a 1699.
Ampliou-a, sem completá-lo, o incomparável Noronha Santos,
autor do índice dos Autos de Correições dos Ouvidores do Rio de
/arteiro (7624 a 1820), inserto na Revista Arquivo do Distrito
Federal, do Departamento de História e Documentação da Prefeitura, Volume III de 1952, págs. 171 a 271.
Tentamos agora a nominata completa de Ouvidores do Rio de
Janeiro, com base no Arquivo do Estado e em autores clássicos
(Pizarro, Baltazar Lisboa e t c . ) , estes não isentos de lacunas e
contradições:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cristóvão Monteiro, 1566 (em 1568, 9 de março, foi nomeado
por Mem de Sá «para toda esta capitania do Rio de Janeiro») .
Luís d'Armas, 1567.
Francisco Dias Pinto, 1572.
fulião Rangel, 1583.
Amando Rabzlo, 1619 (nomeado pelo Rei para as três Capitanias do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, S. Vicente, com
o distrito anexo das Minas) .
João de Sousa de Cardena, 1624 (Desembargador da Relação
da Bahia, vindo em correição) .
Luís Nogueira de Brito, 1626 (nomeado pelo Rei para Espírito Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente, com o distrito anexo
das Minas) .
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Paulo Pereira, 1631 (idem).
Miguel Cisne de Faria, 1633 (Provedor-mor da Fazenda e
dos defuntos) .
Francisco da Costa Barros, 1636.
Francisco Taveira de N eiva, 1637 (enviado pelo Governadorgeral para servir no impedimento de Paulo Pereira) .
Diogo de Sá da Rocha, 1637 (nomeado pelo Rei para Espírito
Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente, com o distrito anexo das
Minas) .
Marcos Correia de Mesquita, 1637.
Damião de Aguiar, 1645 (nomeado pelo Rei para Espírito
Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente, com o distrito anexo das
Minas).
João Velho de Azevedo, 1651, idem.
Pedro de Mustre Portugal, 1656, idem.
Sebastião Cardoso de Sampaio, 1662, idem.
Manuel Dias Raposo, 1664, idem.
João de Abreu e Silva, 1669, idem.
André da Costa Moreira, 1672, idem.
Pedro Unhão Castelo Branco, 1676, idem.
Francisco Barreto de Faria, 1677 (Corregedor da Comarca).
João da Rocha Pita, 1679.
André da Costa Moreira, segunda vez (nomeado pelo Rei
para Espírito Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente, com o
distrito anexo das Minas) .
João de Sousa, 1683 (Corregedor da Comarca).
Tomé de Almeida de Oliveira, 1687 (nomeado pelo Rei para
Espírito Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente, com o distrito
anexo das Minas).
Belchior da Cunha Brochado, 1689 (Desembargador Sindicante, Corregedor da Comarca).
Francisco da Silveira Souto Maior, 1690 (Corregedor da
Comarca) .

De 1690 em diante, todos os Ouvidores são privativos do Rio
de Janeiro.
29.
30.
31.
32.
33.

Miguel de Siqueira Castelo Branco, 1690.
Manuel de Carvalho Moutinho, 1692.
Sebastião Fernando Correia, 1695 (Corregedor da Comarca).
Manuizl de Sousa Lobo, 1696.
Miguel de Siqueira Castelo Branco, segunda vez, 1698.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71 .

José Vaz Pinto, 1698.
José de Siqueira, 1702.
João da Costa da Fonseca, 1705.
Roberto Carr Ribeiro de Bustamante, 1708.
Vital Rosado Rotier, 1713.
Fernando Pereira dz Vasconcelos, 1714.
Paulo de Torres Rijo Vieira, 1718.
Matias Pereira de Souza, 1721.
António de Sousa Abreu Grade, 1722.
Manuel dos Passos Soutinho, 1726.
Manuel da Costa Mimoso, 1726.
Fernando Leite Lobo, 1731.
Agostinho Pacheco Teles, 1733.
João Soares Tavares, 1736.
Inácio Luís Madeira, 1736.
João Soares Tavares, 1737.
João Álvaro Simões, 1739.
Manuel Amaro de Mesquita Pinto, 1742.
Francisco António Berquó da Silveira Pereira, 1747.
Manuel Alves Monteiro de Vasconcelos, 1751.
António José de Matos e Silva, Juiz de fora. Ouvidor interino,
1752.
Manuel Alves Monteiro de Vasconcelos, 1753.
Marcelino Rodrigues Colaço, 1755.
Alexandre Nums Leal, 1758.
Antôni-) Pinheiro Amado, 1765.
Lourenço José Vieira Souto, Juiz de fora, Ouvidor interino,
1782.
Francisco Luís Álvares da Rocha, 1783.
Marcelino Pereira Cleto, 1783.
Francisco Luís Álvares da Rocha, 1792.
José António Valente, 1791.
Baltazar da Silva Lisboa, Juiz de fora, Ouvidor interino, 1794.
José António Vahnte, 1797.
José Bernardo de Castro, 1799.
José Albano Fragoso, 1799.
José Barroso Pereira, 1804.
Manuel Pedro Gomes, 1813.
José Joaquim de Queirós, 1818.
Nicolau de Siqueira Queirós, 1821.
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IV — PRESIDENTES DO SENADO DA CÂMARA (JUIZES
DEPORÁ)

Nem sempre conhecida como Senado, recebeu a Câmara com
o correr do tempo diversas denominações:

Integravam a Câmara, nos termos das Ordenações Manuelinas,
publicadas em 1514 e vigorantes em 1565, ano de fundação da
cidade do Rio de Janeiro:

— Conselho ou Câmara, desde 1565, fundação da cidade;
— Senado da Câmara, em caráter oficial a partir de 11 de
março de 1757;
— Ilustríssima Câmara, a 9 de janeiro de 1823, confirmada a
18 de julho de 1841, quando se generalizou a crisma;
— Câmara Municipal, a l de outubro de 1828;
— Conszlho de Intendência Municipal, a 7 de dezembro de
1889;
- Conselho Municipal, a 20 de setembro de 1892;
— Conselho Consultivo, a 29 de agosto de 1931;
- Câmara Municipal, a 16 de julho de 1934;
- Câmara dos Vereadores, a 15 de janeiro de 1948;
— Câmara do Distrito Fed^ral, a 16 de setembro de 1949,
conforme o Regimento Interno da Casa;
— Assembleia Legislativa, a 28 de dezembro de 1960.

-

um Juiz ordinário, pedâneo ou da terra (Presidente) .
três ou quatro Vereadores, eleitos pelos homens bons.
um Escrivão.
um Procurador.
um Tesoureiro (ou um Síndico) .

Magistrado de investidura eletiva, e Juiz ordinário, pedâneo ou
da terra devia ter domicílio no lugar e usava como insígnia uma
vara vermelha; no Rio de Janeiro tornou-se hábito usá-lo somente
quando incorporado com a Câmara a que presidia.
Denominava-se pedâneo, segundo alguns autores, porque atendia às partes de pé (ao contrário de antigos Juizes, que julgavam
sentados no chão, às portas de cidades orientais); segundo outros,
porque julgava ínfimas demandas, do cumprimento de um pé (Nascentes, Dicionário Etimológico) . Entre os romanos, podemos admitir esse caráter de magistrado inferior; no Brasil, pelo contrário,
desempenhava o Juiz pedâneo papel dz muita valia, mercê de sua
grande competência jurisdicional (Valdemar Ferreira, op. cit.,
I, 106).
Homens bons eram inicialmente, entre os não nobres, aqueles
que possuíam hereditàriamente propriedade livre; a seguir, por
extensão, os mais respeitáveis da nobreza e classes privilegiadas.
Depois de 1611 passaram a rigurar em cadernos especiais de qualificação, onde não se incluíam os que andavam a pé, os peões, isto
é, mecânicos, operários, degradados, judeus etc.
O juiz de fora ou forâneo vinha de outra terra, para residir
certo tempo em determinada localidade; insignia, uma vara branca.
Nomeado pela Coroa, representava mais a preponderância do poder
real do que a vontade popular, reivindicando quando presente a
prerrogativa de Presidente nato da Câmara, conferida ao Juiz da
terra ou pedâneo pela Ordenação do Livro 10, Tit. 65, § 2 9 .
Incluíam-se portanto os Juizes de fora no número dos Oficiais
da Câmara, título pelo qual se designava o conjunto de seus integrantes, todos privilegiados — Juiz, Vereadores, Escrivão, Procurador, Tesoureiro ou Síndico. O Secretário do Senado, na fase
colonial, não passava de auxiliar ou empregado.

Foram Juizes de fora no Rio de Janeiro (criado o cargo no
Brasil a 27 de janeiro de 1606, com a nomeação do Dr. José da
Costa Correia para a Bahia; no Rio de Janeiro a 14 de março de
1703, extinto após a Independência):
1. Francisco Leitão de Carvalho, 14 de março de 1703;
2. Hipólito Guido, 18 de janeiro de 1707;
3. Luís Fortes de Bustamante, 18 de janeiro de 1711;
4. Manuel Faleiro Homem;
5. Vital Rosado Rotier, 7 de abril de 1713;
6. Constantino Machado Sampaio, 1715;
7. Manuel Luís Cordeiro, 22 de fevereiro de 1716;
8. Manuel de Passos Coutinho, antes de 1720;
9. Matiãs Pereira de Sousa, 14 de março de 1730;
10. Inácio de Sousa Jácome Coutinho, 8 de março de 1727;
11. Francisco da Silva e Castro, 23 de janeiro de 1731;
12. Mateus Francisco Pereira, 27 de outubro de 1733;
13. Francisco Luís de Miranda Espínola, 18 de abril de 1739;
14. Luís António da Cunha Rosado, 20 de abril de 1744;
15. Domingos Rodrigues Távora, 1749;
16. Manuel dos Reis Pereira, 3 de outubro de 1749;
17. António José de Matos e Silva, janeiro de 1752;
18. José Maurício da Gama e Freitas, outubro de 1758;
19. Jorge Boto Machado, antes de fevereiro de 1765;
20. Gonçalo Teixeira de Carvalho, antes de abril de 1778;
21. Lourenço José Vieira Souto, 1784;

— 174 —
— 175 —

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Baltazar da Silva Lisboa, antes de outubro de 1786;
José Bernardo de CastroFrancisco Saraiva de Vasconcelos, 14 de novembro de 1800;
José da Silva Lourenço Borges, 14 dê novembro de 1802;
Agostinho Petra de Bittencourt, 12 de outubro de 1806;
Luís Joaquim Furtado de Mendonça Duque Estrada, 7 de
setembro'de 1814 (posse);
António Lopes Calheiros, 15 de abril de 1817 (posse);
José Clemente Pereira, 30 de maio de 1821 (nomeação e
posse);
Lúcio Soares Teixeira de Gouveia, 16 de novembro de 1822
(posse);
Henrique Veloso de Oliveira, novembro de 1824;
Francisco José Alvares Carneiro, janeiro de 1826;
Francisco Gomes de Campos, futuro Barão de Campo Grande,
março de 1828; foi extinto o Senado da Câmara pela Lei de
l de outubro deste ano.

cinquenta e sete. O secretário Joaquim Miguel Lopes de Lavre a
fez escrever. António de Azevedo Coutinho, António Lopes da
Costa».
Esse documento oficial (Livro de Provisões, f l . 20 a 20 v . , do
Arquivo do Distrito Federal, hoje do Estado de Guanabara),
determina com precisão desde quando se legalizou o título de
Senado da Câmara.
V — PRESIDENTES DA ILUSTRÍSSIMA CÂMARA
O Senado da Câmara foi agraciado com o tratamento de
Senhoria a 6 de fevereiro de 1818 e a seguir com o titulo de
Ilustríssima Câmara pelo seguinte Decreto comemorativo do Fico,
de 9 de janeiro de 1823:

Observe-se que antes de 1703, advento do primeiro Juiz de
fora, já se fazia menção a Senado da Câmara (não apenas Câmara);
embora tivesse curso em documentos oficiais, era todavia um título
abusivo, tolerado apenas por falta de repressão legal.
Só a 11 de março de 1757 recebeu a Câmara da cidade denominação oficial de Senado:

— «Desejando distinguir com um testemunho autêntico da
minha particular consideração os serviços prestados pela Câmara
desta Cidade do Rio de Janeiro, em desempenho da comissão, de
que foi encarregado, como órgão de seus leais e briosos habitantes,
que reclamaram a continuação de Minha Augusta Presença no
Brasil, por ser o meio único para se conseguir a felicidade e glória
deste Império:

—• «Dom José por graça de Deus Rei de Portugal, e dos
Algarves daquém, e dalém mar em África senhor de Guiné e etc.
Faço saber a vós oficiais da Câmara da cidade do Rio de Janeiro,
que havendo visto o que me representastes sobre a advertência que
vos fez o Tribunal da Relação dessa Cidade no Agravo dos moradores do bairro da Prainha para vos absterdes de pôr despachos no
alto das petições, e da denominação de Senado (grifo nosso), sendo
imemorial o costume de assim praticar, e justos os fundamentos
para se conservar essa câmara na dita posse; pedindo-me mande
conservar nela; e vendo também o que sobre esta matéria responderam os Procuradores de minha Fazenda, e coroa; sou servidor
por resolução de onze do presente mês, e ano tomado em consulta
do meu conselho ultramarino fazer mercê a essa câmara por nova
e especial graça de que possa usar do Título, e denominação de
Senado (grifo nosso); declarando-vos juntamente que deveis pôr
os despachos abaixo, dos requerimentos por se observar assim na
câmara desta cidade que deve servir de exemplo a todas. El Rei
nosso Senhor o mandou pelos conselheiros do seu conselho ultramarino abaixo assinados, e se passou por duas vias. José Salgado da
Silva a fez em Lisboa aos onze de março de mil setecentos e

Hei por bem fazer mercê à Câmara da Cidade do Rio de
Janeiro do tratamento de Ilustríssima, de que ficou gozando José
Bonifácio de Andrada e Silva, do meu Conselho de Estado, Ministro
e Secretário d'Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, o
tenha assim entendido e faça executar.
Paço em 9 de janeiro de 1823, 2" da Independência e do
Império.
Com a Rubrica de Sua Magestade Imperial.
José Bonifácio de Andrada e Silva.» (Coleção das Leis do
Império do Brasil, I, 92, edição de 1829) .
Permaneceu não obstante em uso a designação de Senado da
Câmara até l de outubro de 1828, data em que foi extinto e sucedido
pela primeira Câmara Municipal eletiva (instalada a 16 de janeiro
de 1830).
Só se generalizou o uso da expressão Ilustríssima Câmara a
partir de 18 de julho de 1891, quando o Decreto n" 86 lhe concedeu
o tratamento de Senhoria e Ilustríssima, consolidando os atos de 6
de fevereiro de 1818 e 9 de janeiro de 1823 (Decreto comemorativo
ativo da coroação e sagração de D. Pedro II) .
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Foram Presidentes da Ilustríssima Câmara:
1 . Bento de Oliveira Braga, 1830 a 1833;
2 Francisco Gomes de Campo, futuro Barão de Campo Grande.
1833 a 1837;
3. João Martins Lourenço Viana, 1837 a 1841;
4. Luís de Meneses Vasconcelos de Drumond, 1841 a 1845;
5- João Silveira de Pilar, 1845 a 1849;
6. Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça, 1849 a 1853;
7. Miguel de Frias e Vasconcelos, 1853 a 1857;
8. João de Oliveira Fausto, 1857 a 1861;
9. João José da Cunha Teles, 1861 a 1865;
10. João Batista dos Santos, futuro Barão e Visconde de Ibituruna, 1865 a 1869;
11 . António Ferreira Viana, 1869 a 1873;
12. António Barroso Pereira, 1873 a 1877;
13. Adolfo Bezerra de Meneses, 1877 a 1881;
14. José Ferreira Nobre, 1881 a 1884;
15. Henrique Alves de Carvalho, 1884 a 1887;
16. José Ferreira Nobre, 1887 a 1889;
VI — MINISTROS DA PASTA DO IMPÉRIO
«Todo o expediente relativo à aprovação das posturas da
câmara municipal da corte pertence à secretaria dos negócios do
Império» (Reg, de 30 de março de 1844. Art. 15, in Regimento
das Câmaras Municipais, João Batista Courtines Laxe, Rio de
Janeiro, 1868, Liv. Laemmert, pág. 7 6 ) .
Por outras palavras: — posturas municipais, isto é, obrigações
impostas ao povo pela Câmara da Cidade do Rio de Janeiro, entrariam em vigor quando aprovados (dizia-se confirmadas) pelo
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império.
Que as Câmaras Municipais eram subordinadas aos Presidentes de Província dizia-o com clareza a Lei de l de outubro de
1828, Art. 78 ( . . . «ficando entendido que são subordinadas aos
presidentes das províncias» . . . ) .
Isso, quanto às Províncias, hoje Estados.
E quanto à Corte, à cidade do Rio de Janeiro? Faltou clareza
sem dúvida, restando indício e insinuações: «Não poderão vender,
aforar ou trocar bens imóveis do conselho sem ,iutoridade do
presidente da província em conselho... e na corte a do Ministério
do Império»... (Art. 4 2 ) : «As câmaras, logo que concluírem a
apuração, participarão ao ministro do Império na corte, e aos

presidentes nas províncias, o resultado da eleição. . .» (Art. 106);
«Em todos os casos em que esta lei manda às câmaras que se dirijam
aos presidentes, devem elas, na província onde estiver a corte,
dirigir-se ao ministro do Império-. .» (Art. 89) .
Serviram como Ministros da pasta do Império:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Barão de Santo Amaro (José Egídio Alvares de Almeida,
depois Marquês), 28 de outubro de 1822;
José Bonifácio de Andrada e Silva, 30 de outubro de 1822;
José Joaquim Carneiro de Campos, futuro Marquês de Caravelas, 17 de julho de 1823;
Francisco Vileta Barbosa, futuro Marquês de Paranaguá, 10
de novembro de 1823;
Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, 14 de
novembro de 1823;
João Severiano Maciel da Costa, futuro Marquês de Queluz,
17 de novembro de 1823;
Estêvão Ribeiro de Resende, futuro Marquês de Valença,
14 de outubro de 1824;
Visconde de Barbacena (Felisberto Caldeira Brant Pontes,
futuro Marquês), 9 de novembro de 1825;
Barão de Laj-?s (João Vieira de Carvalho, futuro Conde e
Marquês), 20 de janeiro de 1826;
José Feliciano Fernandes Pinheiro, futuro Visconde de São
Leopoldo, l de fevereiro de 1826;
Marquês de Caravzlas (José Joaquim Carneiro de Campos),
13 de novembro de 1826;
Visconde de S. Leopoldo (José Feliciano Fernandes Pinheiro), 15 de janeiro de 1827;
Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, 20 de
novembro de 1827;
José Clemente Pereira, 15 de junho de 1828;
Marquês de Caravelas (José Joaquim Carneiro de Campos),
4 de dezembro de 1829;
Visconde de Alcântara (João Inácio da Cunha), 12 de
agosto de 1830;
José António da Silva M aia, 4 de outubro de 1830;
Visconde de Alcântara (João Inácio da Cunha), 24 de
dezembro de 1830;
Visconde de Goiana (Bernardo José da Gama), 18 de março
de 1831;
Marquês de Inhambupe (António Luís Pereira da Cunha),
5 de abril de 1831;
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Visconde de Goiana (Bernardo José da Gama), 7 de abril
de 1831;
José Lins Coutinho, 16 de julho de 1831;
Diogo António Feijó, 3 de janeiro de 1832;
José Lins Coutinho, 26 de janeiro de 1832;
António Francisco de Paula Holanda Cavalcanti de Albuquerque, futuro Visconde de Albuquerque, 3 de agosto
de 1832;
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 3 de outubro de
1832;
Aureliano de Sousa c Oliveira Coutinho, futuro Visconde de
Sepetiba, 23 de maio de 1833;
António Pinto Chichorro da Gama, 10 de outubro de 1833;
António de Nascimento Castro Silva, 16 de janeiro de 1835;
Joaquim Vieira da Silva e Sousa;
António Paulino Limpo de Abreu, futuro Visconde de
Abaete, 14 de outubro de 1835;
José Inácio Borges, 5 de fevereiro de 1836;
António Paulino Limpo de Abreu, 7 de junho de 1836;
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, 29 de outubro de 1836;
Manuel da Fonseca Lima e Silva, futuro Barão de Suruí, l
de novembro de 1836 (interino);
António Paulino Limpo de Abreu, 18 de março de 1837;
Manuel Alves Branco, futuro 2" Visconde de Caravelas, 16
de maio de 1837;
Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, 18 de
setembro de 1837;
Bernardo Pereira de Vasconcelos, 19 de setembro de 1837;
Francisco de Paula Almeida e Albuquerque, 16 de abril de
1839;
Manuel António Galvão, l de setembro de 1839;
Francisco Ramiro de Assis Coelho, 2 de maio de 1840;
Caetano Maria Lopes Gama, 18 de maio de 1840;
Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de Itaboraí,
23 de maio de 1840;
Bernardo Pereira de Vasconcelos, 22 de julho de 1840;
Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de Itaboraí,
23 de julho de 1840;
António Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, 24 de
;ulho de 1840;
Cândido José de Araújo Viana, futuro Marquês de Sapucaí,
23 de março de 1841;
José António da Silva Maia, 20 de janeiro de 1843;
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

José Carlos Pereira de Almeida Torres, futuro Visconde de
Macaé, 2 de fevereiro de 1814;
Manuel Alves Branco, futuro 2' Visconde de Caravelas, 29
de setembro de 1845;
Joaquim Marcelino de Brito, 2 de maio de 1846;
Manuel Alves Branco, futuro 2' Visconde de Caravelas, 22
de maio de 1847 (interino);
Francisco de Paula Sousa e Melo, 20 de julho de 1847;
Manuel Alves Branco, futuro 2' Visconde de Cai avelas, 28
de agosto de 1847;
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 20 de outubro de
1847;

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Manuel Alves Branco, futuro 29 Visconde de Caravelas, 18
de novembro de 1842;
Visconde de Macaé (José Carlos Pereira de Almeida Torres), 8 de março de 1848;
José Pedro Dias de Carvalho, 31 de maio de 1848;
Visconde de Monte Alegre (José da Costa Carvalho, depois
Marquês), 29 de setembro de 1848;
Francisco Gonçalves Martins, futuro Visconde de S. Lourenço, 11 de maio de 1852;
Luís Pedreira do Couto Ferraz, futuro Visconde de Bom
Retiro, 6 de setembro de 1853;
Marquês de Olinda (Pedro de Araújo Lima), 4 de maio de
1857;
Sérgio Teixeira de Macedo, 12 de dezembro de 1858;
Angelo Muniz da Silva Ferraz, futuro Barão de Uruguaiana,
10 de agosto de 1859;
João de Almeida Pereira Filho, 3 de setembro de 1859;
Angelo Muniz da Silva Ferraz, futuro Barão de Uruguaiana,
l de outubro de 1660;
João de Almeida Pereira Filho, 12 de fevereiro de 1861;
Francisco de Paula de Nzgueiros Saião Lobato, futuro
Visconde de Niterói, 2 de março de 1861;
José António Saraiva, 21 de abril de 1861;
José Ildefonso de Sousa Ramos, futuro Barão das Três
Barras e 2? Visconde de Jaguari, 10 de julho de 1861;
Zacarias de Gois c Vasconcelos, 24 de maio de 1862;
Marquês de Olinda (Pedro de Araújo Lima), 30 de maio
de 1862;
Marquês de Abrantes (Miguel Calmon Du Pin e Almeida),
8 de outubro de 1862-
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81 .
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Marquês de Olinda (Pedro de Araújo Lima), novembro de
1862;
José Bonifácio de Andrade e Silva, 15 de janeiro de 1864;
José Liberato Barroso, 31 de agosto de 1864;
Marquês de Olinda (Pedro de Araújo Lima), 12 de maio de
1865;
José Joaquim Fernandes Torres, 3 de agosto de 1866;
Paulino José Soares de Sousa, 16 de julho de 1868;
João Alfredo Correia de Oliveira, 29 de setembro de 1870;
Manuel António Duarte de Azevedo, 24 de outubro de 1873;
João Alfredo Correia de Oliveira, 6 de dezembro de 1873;
Visconde do Rio Branco (José Maria da Silva P ar anho s ) ,
23 de outubro de 1874;
João Alfredo Correia de Oliveira, 14 de dezembro de 1874;
José Bento da Cunha Figueiredo, 25 de junho de 1875;
António de Castro Pinto e Silva, 15 de fevereiro de 1877;
Carlos Leôncio de Carvalho, 5 de janeiro de 1878;
Francisco Maria Sodré Pereira, 4 de junho de 1879;
Afonso Celso de Assis Figueiredo, futuro Visconde de Ouro
Preto, l de janeiro de 1880;
Francisco Maria Sodré Pereira, 20 de fevereiro de 1880;
Barão Homem de Melo (Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo), 28 de março de 1880;
Pedro Luís Pereira de Sousa, l de maio de 1880;
Barão Homem de Melo (Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo), 18 de maio de 1880;
Manuel Pinto de Sousa Dantas, 3 de novembro de 1881;
Rodolfo Epifânio de Sousa Dantas, 21 de janeiro de 1882;
Pedro Leão Veloso, 3 de julho de 1882;
Francisco Antunes Maciel, 24 de maio de 1883;
Filipe Franco de Sá, 6 de junho de 1884;
João Florentino Meira de Vasconcelos, 6 de maio de 1885;
Barão de Mamoré (António Leitão da Cunha), 20 de agosto
de 1885;
Manuel do Nascimento Machado Portela, 21 de julho de
1887;
Barão de Cotegipe (João Maurício Wanderley, futuro Visconde), 22 de setembro de 1887;
José Fernandes da Costa Pereira Filho, 10 de março de
1888;
António Ferreira Viana, 4 de janeiro de 1889;
Barão de Loreto (Franklin Américo de Meneses Dória), 7
de junho de 1889.
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VII — PRESIDENTES DO CONSELHO DA INTENDÊNCIA MUNICIPAL
Proclamada a República a 15 de novembro de 1889, foi dissolvida a Ilustríssima Câmara e em seu lugar provisoriamente criado
um Conselho da Intendência Municipal:
- «Considerando em sua elevada missão o poder municipal
desta Capital, cujo governo deve ter autonomia própria, a fim de
bem satisfazer os salutares fins de sua instalação, concorrendo para
a efetiva segurança da pessoa e da propriedade de todos os habitantes do Município e seu termo, para manutenção da salubridade
e da tranquilidade públicas e bem-estar de todos os municípios;
Considerando o estado de decadência em que se acha a Ilm.°
Câmara Municipal desta Capital, entre outras causas por sua
deficiente organização e limitados meios de ação, segundo os termos
da lei de l de outubro de 1828, instruções de l de dezembro do
mesmo ano e mais leis e decretos posteriores, que tornaram dependente o livre exercício de suas funções de supremo poder executivo
e também judiciário nos julgamentos das contravenções das posturas
municipais:
Art. l" Fica dissolvida a Hm' Câmara Municipal da Capital
Federal dos Estados Unidos do Brasil.
Art. 2" Até definitiva Constituição dos Estados Unidos do
Brasil, ou antes, se ainda convir, o poder municipal desta Capital
será exercido por um Conselho da Intendência Municipal, composto
de sete membros, sob a presidência de um deles, de nomeação do
Governo Provisório...» (Decreto n" 50-A, de 7 de dezembro de
1889, sancionado pelo Chefe do Governo Provisório, Marechal
Manuel Deodoro da Fonseca, e referendado pelo Ministro do
Interior, Dr. Aristides da Silveira Lobo) .
Serviram como Presidentes do Conselho da Intendência Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Francisco António Pessoa de Barros, 12 de dezembro de 1889;
Ubaldíno do Amaral Fontoura, 7 de março de 1890 (posse);
José Félix da Cunha Meneses, 14 de agosto de 1890 (posse);
Coronel João Lopes Carneiro da Fontoura, 23 ( ? ) de novembro de 1891;
Nicolau Joaquim Moreira, 10 de dezembro de 1891;
Cândido Barata Ribeiro, 9 de abril de 1892;
Alfredo Augusto Vieira Barcelos, interino, 7 de dezembro
de 1892.
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VIII

PREFEITOS

Estabelecia nos seus Artigos l', 17 e 18a Lei n 9 85, sancionada
a 20 de setembro de 1892 pelo Vice-presidente Marechal Floriano
Peixoto e referendado pelo Ministro do Interior, Dr. Fernando
Lobo Leite Pereira:
— «Art. l 9 O distrito federal, compreendendo o território
do antigo município neutro, tem por sede a cidade do Rio de Janeiro
e continua constituído em município.
A gerência dos seus negócios será encarregada a um conselho
deliberativo e a um prefeito, de acordo com o que se dispõe nos
seguintes capítulos.
Art. 17. O poder executivo municipal é exercido pelo Prefeito .
Art. 18. O prefeito será nomeado pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, para servir por quatro
anos. O primeiro prefeito servirá até ao dia 31 de dezembro de
1894».
Pelo Decreto Federal n 9 543, de 23 de dezembro de 1898,
passou o Prefeito a ser demissível ad nutum:
«Art. 2" O Presidente da República nomeará o Prefeito, que
será conservado no desempenho de suas funções enquanto bem
servir...».
Não cumpriu até o final seu mandato o primeiro Prefeito
efetivo, Dr. Cândido Barata Ribeiro, por haver sido negado assentimento pelo Senado Federal, que o declarou incompatível, como
ex-Presidente do Conselho da Intendência.
Serviram como Prefeitos do Distrito Federal:
1.

Cândido Barata Ribeiro, posse a 19 de dezembro de 1892
(antes, sem investidura de Prefeito, mas como Presidente
interino do Conselho da Intendência Municipal, despachara
o Dr. Alfredo Augusto Vieira Barcelos, desde 3 de dezembro
de 1892);
2. António Dias Ferreira, interino, 26 de maio de 1893;
3. Henrique Valadares, 27 de junho de 1893;
4. Francisco Fusquim Werneck de Almeida, l de janeiro de
1895;
5. Joaquim José da Rosa, interino, 16 de novembro de 1897;
6. Ubaldino do Amaral Fontoura, 25 de novembro de 1897;
7. Luís Van Erven, interino, 17 de novembro de 1898;
8. José Cesário de Faria Alvim, 31 de dezembro de 1898;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
•41.
42.
43.
44.

Honório Gurgel do Amaral, interino, 5 de maio de 1899;
António Coelho Rodrigues, l de fevereiro de 1900;
João Filipe Pereira, 6 de setembro de 1900;
Joaquim Xavier da Silveira, 11 de outubro de 1901;
Carlos Leite Ribeiro, interino, 27 de setembro de 1902;
Francisco Pereira Passos, 30 de dezembro de 1902;
Francisco Marcelino de Sousa Aguiar, 16 de novembro de
1906;
Inocêncio Serzedelo Correia, 22 de setembro de 1909;
Bento Manuel Ribeiro Carneiro Monteiro, 16 de novembro
de 1910;
Rivadávia da Cunha Correia, 16 de novembro de 1914;
António Augusto Azevedo Sodré, interino, 6 de maio de 1916;
Amaro Cavalcanti, 15 de janeiro de 1917;
Manuel Cícero Peregrino da Silva, interino, 16 de novembro
de 1918;
André Gustavo Paulo de Frontin, 23 de janeiro de 1919;
Milcíades Mário de Sá Freire, 29 de julho de 1919;
Carlos César de Oliveira Sampaio, 7 de junho de 1920;
Alaor Prata Leme Soares, 16 de novembro de 1922;
António Prado Júnior, 15 de novembro de 1926;
Adolfo Bergamini (Interventor), 24 de outubro de 1930;
Julião Esteves, interino, 21 de setembro de 1931;
Pedro Ernesto Batista, (Interventor), 30 de setembro de
1931;
Pedro Ernesto Batista (Prefeito eleito), 7 de abril de 1934;
Olímpio de Melo (Prefeito interino), 4 de abril de 1936;
Olímpio de Melo (Interventor), 15 de março de 1937;
Henrique de Toledo Dodsworth, (Interventor), 3 de julho de
1937;
Henrique de Toledo Dodsworth (Prefeito nomeado), 11 de
novembro de 1937;
Filadelfo de Barros Azevedo, 3 de novembro de 1945;
Hildebrando de Araújo Gois, 2 de fevereiro de 1946;
Angelo Mendes de Morais, 16 de junho de 1947;
João Carlos Vital, 24 de abril de 1951;
Dulcídio do Espírito Santo Cardoso, 12 de dezembro de 1952;
Alim Pedro, 4 de setembro de 1954;
Eitel Pinheiro de Oliveira Lima, interino, 11 de novembro
de 1955;
Francisco Sá Lessa, 2 de dezembro de 1955;
Francisco Negrão de Lima, 23 de março de 1956;
José Joaquim de Sá Freire Alvim, 11 de julho de 1958 ( ? ) ;
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I.
2.

3.

X

GOVERNADORES
BARA)

;DO ESTADO DA GUANA-

José Sette Câmara Filho, provisório, nomeado a 18 de abril
de 1960; posse a 21 de abril deste ano;
Carlos Frederico Wcrneck de Lacerda, eleito a 3 de outubro
de 1960; posse a 5 de dezembro desse ano;
Francisco Negrão de Lima, eleito a 3 de outubro de 1965;
posse a 5 de dezembro desse ano.
LEIS ORGÂNICAS

Lei Federal n'1 85, de 20 de setembro de 1892, sancionada
pelo Vice-presidente Marechal Floriano Peixoto.
2. Lei Federal n? 29, de 19 de fevereiro de 1935, conhecida como
Lei Orgânica Provisória, sancionada pelo Pfcsidente Getúlio
Vargas;
3. Lei Federal n'-' 196, de 18 de janeiro de 1936, sancionada
pelo Vice-presidente Marechal Floriano Peixoto.
4. Decreto-lei n" 96, de 22 de dezembro de 1937, conhecido como
Lei Orgânica Provisória, sancionado pelo Presidente Getúlio
Vargas;
5. Lei Federal n" 217, de 15 de janeiro de 1948, sancionada pelo
Pfcsidente Marechal Enrico Gaspar Dutra;
1.

A 27 de março de 1961 foi promulgada a Constituição do
Estado da Guanabara.
XI -- ANEXOS
A propósito da chamada questão religiosa, comentava o Jornal
do Comércio de 5 de janeiro de 1874.
— « . . . ou ficam os Bispos do Brasil dependentes ao Vaticano
ou ao Governo do Brasil, como seus Bispos, que são seus
empregados . . . »
Empregados do Estado? Porque recebiam pagamento, proveniente de tributo? Não só por isso.
A 6 de junho de 1514, pela Bula Deum fidei constantiam,
concedera o Papa Leão X o direito de padroado, ou seja, de conferir
benefícios eclesiásticos, ao Rei D. Manuel de Portugal e a todos
os seus sucessores.
Perfilhou-se no Brasil o direito de padroado. Chegou ele a
adquirir força de preceito constitucional, pois estabelecia a Carta
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de 25 de março de 1824, no Art. 102, § 2", ao enumerar atribuições
do Imperador como Chefe do Poder Executivo:
- Nomear Bispos e Prover os Benefícios Eclesiásticos.
E mais, no § 14 do mesmo Art. 102:
- Conceder ou negar o Beneplácito aos Decretos dos Concílios e Mitras Apostílicas e quaisquer outras Constituições Eclesiásticas, que se não opuserem à Constituição c precedendo aprovação
da Assembleia se contiverem disposição geral.
Difícil acomodação essa podia o Imperador conceder ou não
beneplácito a iniciativas eclesiásticas, podia o Papa confirmar ou
não nomeações de Bispos feitas pelo Imperador.
Tal processo explica a diferença de datas das Cartas régias
que nomeavam os Bispos e as das Bulas de confirmação ( c f . Fontes
da História da Igreja Católica no Brasil, Macedo Soares, São Paulo,
1954, pág. 59).
De modo geral, todos os Pontífices intervieram na organização
politico-religiosa da cidade do Rio de Janeiro, criando Prelagia,
Diocese etc., nomeando ou confirmando titulares, ratificando
padroeiros e assim por diante. Aqui incluímos a relação cronológica
dos Pontífices, desde 1565 (fundação da cidade), até 1889 (Proclamação da República, separação entre a Igreja e o Estado) :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Pio IV, 1559 a 1566;
Pio V, 1566a 1572;
Gregório XIII, 1572 a 1585;
Xisto V, 1585 a 1890;
Urbano VII, 1590 (15 de novembro);
Gregório XIV, 1590 (5 de dezembro) a 1591;
Inocêncio IX, 1591 a 1592;
Clemente VIII, 1592 a 1605;
Leão XI, 1605 (!' de abril);
Paulo V, 1605 a 1621;
Gregório XV, 1621 a 1623;
Urbano VIII, 1623a 1644;
Inocêncio X, 1644 a 1655;
Alexandra VII, 1655 a 1667;
Clemente IX, 1667 a 1670;
Clemente X, 1670 a 1676;
Inocêncio XI, 1676 a 1689;
Alexandre VIII, 1689 a 1691;
Inocêncio XII, 1691 a 1700;
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a 1600; — Vice-rei Marquês de Castelo-Rodrigo ( D . Cristóvão
de Moura), 1600 a 1603; — Vice-rei D. Afonso de Castelo Branco,
Bispo de Coimbra, 1603 a 1604; — Vice-rei D. Pedro de Castilho,
Bispo de Leiria, 1604 a 1608; Vice-rei Marquês de Castelo,
— Rodrigo, segunda vez, 1608 (?) a 1612 ( ? ) ; - - Vice-rei Dom
Pedro de Castilho, Bispo de Leiria, segunda vez, 1612 (?) a 1614;
- Vice-rei D. Aleixo de Meneses, Arcebispo de Braga, 1614 a
1615; — Vice-rei D. Miguel de Castro, Arcebispo de Lisboa, 1615
a 1617; — Vice-rei Conde de Salinas e Marquês de Alenquer
(D. Diogo da Silva e Mendonça), 1617 a 1621; -- D. Martim
Afonso Mexia, Bispo de Coimbra, Conde de Basto (D. Diogo de
Castro); D. Nuno Álvares Portugal, conhecidos como os três
governadores, 1621 a 1622 em conjunto, depois até 1626, com
substituições nesse período; — Conde de Castro d Air o e Casta"
nheira (D. António de Ataide) e Conde de Vai de Reis (Nuno
de Mendonça), conhecidos como os dois Governadores, 1626 a
1630; — Vice-rei D. Manuel, Arcebispo de Lisboa, 1633 (morreu
a 4 de julho desse ano); — Conde de Basto (D- Diogo de Castro),
segunda vez, 1633 a 1634; Princesa de Pasma Margarida, 1634
a 1640;
— D. João IV, 1640 a 1656;
— D. Afonso VI, 1656 a 1667 (deposto);
— D. Ptócfro //, 1667 (Regente) a 1683, 1683 (Rei a
1706);
— D. João V, 1706 a 1750;
- D. José L 1760a 1777;
- D. Maria L 1777 a 1799;
— D. João VI, 1799 (Regente) a 1816 (coroação em
1817) a 1821 ( R e i ) .

C _ GOVERNADORES DO BRASIL
1.
2.
3.

Tomé de Sousa, 1549 a 1553;
D. Duarte da Costa, 1553 a 1558;
Mem de Sá, 1558 a 1572 (morte a 2 de março; em 1570 fora
nomeado D. Luís de Vasconcelos, que morreu em viagem);
3a Fernão da Silva, interino, como Ouvidor-geral e Provedor-mor
da Fazenda, 1572;
4. Luís de Brito e Almeida para o norte. D- António Salema
para o sul, 1572 a 1578;
5. Lourenço da Veiga, 1578 a 1581;
5a A Câmara interinamente, usurpada pelo Ouvidor-geral Cosme
Rangel de Macedo, 1581 a 1583;
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6. Manuel Feles Barreto, 1583 a 1587 (morreu a 11 de abril);
6a Bispo D. António Barreiros, Provedor-mor Cristóvão de
Barros, interinos, 1587 a 1592 (Francisco Giraldes, nomeado
a 9 de março de 1588, desviara-se da rota marítima e regressava sem tomar posse);
7. D. Francisco de Sousa, 1591 a 1602;
7a Capitão-mor Álvaro dz Carvalho, interino, 1602;
8. Diogo Botelho, 1602 (posse em Olinda) a 1608, iniciando
efetivamente a administração em 1603 na cidade do Salvador;
9. D. Diogo de Meneses e Sequeira, 1608 a 1612;
9a Capitão-mor Balthazar de Aragão, o Bângala, interino, 1613;
10. Gaspar de Sousa, 1613 a 1617;
11. Conde do Prado ( D . Luís de Sousa), 1617 a 1621;
lia Henrique Correia da Silva, não tomou posse;
12. Diogo de Mendonça Furtado, 1621 a 1624;
13. Matias de Albuquerque (exercício em Pernambuco), 1624 a
1627;
14. Diogo Luís cíb Oliveira, 1627 a 1635;
15. Pedro da Silva, futuro Conde de S. Lourenço, 1635 a 1639;
16. Conde da Torre (D. Fernando de Mascarenhas), 1639 (23
de janeiro a 21 de outubro);
16a Conde de Óbidos (D. Vasco de Mascarenhas), 1639 a 1640:
17. Vice-rei Marquês de Montalvão (D. Jorge de Mascarenhas).
1640 a 1641;
17a Junta: Bispo D. Pedro da Silva de S. Pais, Mestre-de-campo
Luís Barbalho Bezerra, Provedor-mor da Fazenda Lourenço
Brito Correia, 1641 a 1642;
18. António Teles da Silva, 1642 a 1647;
19. Conde de Vila-Pouca de Aguiar (António Teles de Meneses), 1647a 1650;
20. Conde de Castelo-Melhor (João Rodrigues de Vasconcelos e
Sousa), 1650 a 1654;
21. Condz de Atouguia (D. Jerônimo de Ataide), 1654 a 1657;
22. Francisco Barreto d? Meneses, 1657 a 166323. Vice-rei Conde de Óbidos ( D . Vasco Mascarenhas), 1663
a 1667;
24. Alexandre de Sousa Freire, 1667 a 1671;
24a João Correia da Silva, nomeado em 1668 ou 1669, morreu em
viagem;
25. Visconde d> Barbacena (Afonso Furtado de Castro do Rio
de Mendonça), de 1671 a 1675 (morreu a 26 de novembro);
25a Junta: — Mestre-de-campo Álvaro de Azevedo, Chanceler
da Relação Agostinho de Azeitzdo Monteiro (morrendo, foi
substituído pelo Desembargador Cristóvão de Burgos Con-
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26.
27.
28.
29.
29a
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
37a
38.
39.
40.
40a.

41.
42.
42a

f r e i r a s ) , Juiz ordinário ou pedâneo António Guedes de Brito,
1675 a 1678;
Roque da Costa Barreto, 1678 a 1682;
António de Sousa de Merteses, o Braço de Prata, 1682 a
1684;
Marquês das Minas (António Luís de Sousa Telo de Meneses), 1634 a 1687;
Matias de Cunha, 1687 a 1688 (morreu a 24 de outubro);
Junta: — Bispo D. Frei Manuel da Ressurreição, Chanceler
da Relação Manuel Carneiro de Sá, 1688 a 1690;
António Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, 1690 a 1694;
D. João de Lencastro, 1694 a 1702;
D. Rodrigo da Costa, 1702 a 1705;
Luís César de Meneses, 1705 a 1710;
D. Lourenço de Almada, 1710 a 1711;
Conde de Castelo-Melhor (Pedro de Vasconcelos e Sousa),
1711 a 1714;
Vice-rei Marquês de Angeja e Condz de Vila-Verde
(D. Pedro António de Noronha Albuquerque e Sousa), 1714
a 1718;
Conde Vimieiro (D. Sancho de Faro e Sousa), 1718 a 1719
(morreu a 13 de outubro) ;
Junta: — Arcebispo D. Sebastião Monteiro da Vide, Chanceler da Relação Caetano de Brito de Figueiredo, Mestre-decampo João de Araújo e Azevedo, 1719 a 1720;
Vice-reiD. Vasco Fernandes César de Meneses (feito Conde
de Sabugosa em exercício do cargo, agosto de 1729), 1720
a 1735;
Vice-rei Conde das Galvêas (André de Melo e Castro),
1735 a 1749;
Vice-rei Conde de Atouguia (D. Luís Pedro Peregrino de
Carvalho de Meneses e Ataíde), 1749 a 1754;
Junta: — Arcebispo D. José Botelho de Matos, Chanceler
da Relação Manuel António da Cunha Souto-Maior, Coronel Lourenço Monteiro (morreu a 29 de abril de 1755), 1754
a 1755 (23 de dezembro);
Vice-rei Conde dos Arcos (D. Marcos de Noronha e Brito),
1754 ou 1755 a 1760;
Vice-rei Marquês de Lavradio e Conde de Avintes (D. Antô'
nio de Almeida Soares e Portugal), 1760 (posse a 9 de
janeiro, morte a 4 de julho desse ano);
Junta: — Chanceler da Relação Tomás Rubi de Barros Barreto (e mais o coronel Gonçalo Xavier de Brito e Alvim e o

43.
43a
44.
45.
45a
46.
47.
47a
48.
49.
49a

50.
51.
51a
52.
53.

Chanceler José Carvalho de Andrade, que inicialmente não
aceitaram); Chanceler José Carvalho de Andrade (no lugar
do Chanceler Tomás Rubi de Barros Barreto) e Coronel
Gonçalo Xavier de Brito e Alvim (que concordou em assumir)
e Arcebispo eleito D. Frei Manuel de Santos Inês, 1760 a
1766;
Conde de Azambuja (D. António Ribeiro de Moura Tavares), 1766 a 1767;
Arcebispo <cleito D. Frei Manuel de Santos Inês, interino,
1767a 1768;
29 Marquês de Lavradio e 4'-' Conde de Avintes (D. Luís de
Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva 2
Mascarenhas), 1768 a 1769;
Conde de Povolide (Luís José da Cunha Grã Ataíde c Lencastro), 1769 a 1774;
Junta: — Arcebispo D. Joaquim Borges de Figueiroa, Chanceler da Relação Miguel Senão Diniz, Coronel Manuel
Xavier Ala, 1774 (5 de abril a 8 de setembro);
Manuel da Cunha c Meneses, futuro Conde de Lumiares, 1774
a 1779;
Marquês de Valença e Conde de Vimioso (D. Afonso Miguel
de Portugal c Castro), 1779 a 1783;
Junta: — Arcebispo D. Frei António Correia, Chanceler da
Relação José Inácio de Brito Bocarro e Castanheda, Coronel
José Clarques Lobo, 1783 a 1784;
D. Rodrigo José de Meneses e Castro, futuro Conde de
Cavaleiros, 1784 a 1788;
D. Fernando José de Portugal e Castro, futuro Conde e
Marquês de Aguiar, 1788 a 1801;
Junta:
- Chanceler da Relação Firmino de Magalhães
Sequeira da Fonseca, Marechal-de-campo Florêncio José
Correia de Melo, Arcebispo D. Frei António Correia (não
tomou posse), 1801 a 1802;
Francisco da Cunha e Meneses, 1802 a 1805;
Conde da PoníL> (João de Saldanha da Gama Melo c Torres),
1805 a 1809 (morreu a 24 de maio);
Junta: — Arcebispo D. Frei José de Santa Escolástica,
Chanceler da Relação António Luís Pereira da Cunha, Marechal-de-campo João Batista Vieira Godinho, 1809 a 1810;
Conde dos Arcos (D. Marcos de Noronha e Brito), 1810
a 1818;
Conde da Palma (D. Francisco de Assis Mascarenhas),
1818 a 1821;
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53a

Junta: — Desembargador Luís Manuel de Moura Cabral,
Presidente; Deão Luís Fernandes da Silva Freire, Desembargador José Caetano de Paiva, Bacharel José Lima Coutinho,
Tenentes-corctnéis Francisco de Paula e Oliveira. Francisco
José Pereira, Manuel Pedro de Freitas Guimarães, Francisco
António Filgueiras, Paulo José de Melo Azzve.do, José António Rodrigues Viana.
53b Nova Junta: — Dr. Francisco Vicente Viana, Presidente;
Desembargador Francisco Carneiro de Campos, Secretário:
Desembargador António da Silva Teles, Brigadeiro Manuel
Pedro, Tenente-coronel Manuel Inácio da Cunha Meneses,
Cónego José Cardoso Pereira de Melo, Francisco Martins da
Costa, Francisco Elesbão Pires de Carvalho.
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