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Um capitulo da expansão bdndeirante 
(A fundação de S. Francisco rlo Sul ) 



A expe,lição de Gonneville. - O navegador normando 
teria aportado a S. Francisco do Sul ? - Urna 
questão em aberto • 

As viagens dos portuguezes ás Indias, na epoca 
dos descobrimPntos, provocaram em outras nacionali
dades o desejo de comparticipar clandestinamente do 
commercio que estava canalizando para Portugal as 
riquezas fabulosas do Oriente. 

Entre esEes povos incluíam-se os francezes, que 
traficavam em Lisbôa, grande emporio dos productos 
indianos, e onde estiveram os normandos naturaes de 
Honfleur, Binot Paulmier de Gonneville, Jean Lan
glois e Pierre Le Oarpentier, que, incitados pelos lu
cros compensadores que as transações com o Oriente 
deveriam deixar aos armadores portuguezes, se deci
diram, por sua vez, a ir a essas longtnquas e nara
vilbosas terras, contractando para tal fim, a pe o de 
ouro, Bastião de Moura e Diogo do Couto, que co
nheciam o caminho das Indias, fazendo pouco tempo 
que de Já haviam regressado. 

Traçado o plano da expedição, adquiriram um 
navio de 120 toneladas, a que denominaram Espoir e 
c que apenas tinha servido para fazer a viagem a 
Hamburgo, bom de casco e veloz, e um dos mais 
bem abastecidos de todos os apparelhos, do porto de 
Honfleur ». 

A Déclaration du voyage ( l ) de Gonneville e seus 
companheiros, que dá noticia dessa arrojada empresa, 
traz a relação das armas e munições de guerra, ma
terial de reserva, provisões de bocca e mercadorias 

( 1) - V. a traducção feita e publicada por Alencar 
Araripe, na Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., vol. 49, 
parte 2.•. 
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de permuta, que constituíam o carregamento do na
vio expedicionario, cuja equipagem se compunha de 
seesenta homens - officiaes, marinheiros e volunta
rios - quasi todos normandos, sendo escolhido ca· 
pitão o referido Paulmier de Gonneville, com polle
res para dirigir a viagem como bem lhe aprouvesse. 

rrerminados os preparativos, foi toda a tripulação 
á igreja receber os sacramento!?, partindo a expedição 
do porto de Honf:l.eur, rumo do desconhecido, em 24 
de junho de 1505, dia de São João Baptista. 

Em 12 de julho, o Espoir achava·se á vista das 
Canaria!', e a 20 pelas alturas de Cabo Verde, trans
pondo a linha do equador a 12 de olltubro. - Dabi 
por diante os expedicionarios entraram a soffrer gran
des revezes, manifest[lndo-se a bordo o escorbuto que 
victimou diversos homens da equipagem. Gonneville, 
entretanto, proseguiu resolutamente a sua derrota 
pelo Atlantico, julgando achar-se a 9 de novembro 
abaixo do Cabo da Bôa Esperança, tendo em vista a 
distancia percorrida e a sem~ivel dirninmção de tem
peratura. 

Ventos contrarias vêm augmentar as difficuldades 
com que já luctavam os intrepidos normandos, « dd 
Eorte que durante tres semanas quasi nada avança
ram - e lhes morreu o primeiro piloto - e foi esta 
de~graça seguida de outra, a saber, de rudes tormen
tas, tão vehementes, que foram constrangidos a andar 
por alguns dias á feição do mar, e sem govp,rno, e 
perderam o caminho, com o que muito se affiigiram 
em razão da necessidade que tinham d'agua e de re· 
frescr.r em terra». 

SuccPàem·se dias de calmaritt podre. Mas, l?go 
depois os expedicionarios «começaram a ver mmtos 
paEEaros, que vinham e voltavam do lado do tml, o 
que os persuadiu que não estavam longe de terra ; e 
corno para lá irem devessem voltar costas n lndia 
Oriental, aEsim se fez, sendo necessario mudar a ma
nobra das velas, e a 5 de Janeiro (de 1504) descobri
ram uma grande terra, a que só poderam aportar na 
tarde do dia seguintE>, por terem vento terra\ contra
rio, e ancoraram em bom fundo. E logo ne~se dia 
foram alguns tripulantes reconhecer a tena, e na ma
nhã seguinte foi mandado o e8caler correr a costa para 
~IChar pot tu e voltou depois de meio dia, e conduziu 
.o navio a um rio, que achara, o qual é quasi como 
o de Orne-». 
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Ahi permaneceram até o dia 3 de juiho de 150!, 
partindo nesse dia para a França. 

A terra P.ra fertilissima, abundante em animaes, 
aves, peixes e arvores, e regularmente poyoada por 
indics que« procuravam apenas passar vida alegre, sem 
grande trabalho, vivendo de caça e pesca, e do pro
dueto expon\aneo da terra, e de alguns legumes e 
raizes que plantavam :b. Andavam semi-nús, trazendo 
mantos de esteiras finas, de pelles ou de pennas, ata
dos pelos quadrie>, como avPntal; as mulheres usavam 
collares e braceletes de ossos e conchaEl, e os cabellos. 
trançados com cQrdões de cores vivas, e os homens 
andavam sempre armados de arco e flexas, e usavam 
cabellos soltos adornados com uma volta de pennas de. 
varias coretl. 

As suas habitações eram em aldeias de 30, 10, 
50 a 80 casas feitaf: de estacas juntas umas ás outras 
e amarradas com cipó. 

O seu chefe chamava-se Arosca e era um índio
de cerca de GO annús de idade, « de porte grave, es
tatura media, nedio e olhar bondoso». 

. Em troca de pentes, facas, mac:1ados, espelho3, 
m1ssangas e outros objectos tie pequeno valôr o na
vio pôde fazer um carregamento de 1.00 quintaes de 
carne, pe'xe, fructas, pelle"', pennns e raizes d tin· 
turaria. 

. AEsignnlando a sua passagem por essa terra, Gon
nevtlle e seus companheiros levantaram pela Paschoa 
de 1504, numa pequena emineocia á beira-mar, uma 
cruz de madeira de 351/2 pés de altura, realizando
se, por essa occasião, commovente cerimonia a toque 
de tambor e trombetas. 

Pnulmier de Gonneville levou comsigo para a 
França um dos f:l.lbos de Ar·osca, chamado Essomeric, 
sob o pretexto de ensinar-lhe o uso da artilharia e a 
fazer «tudo quan"o viam e admiravam entre os cbris
tãos » e trazel-o dentro de 20 luas ( 2). 

( 2 ) - Tendo os armadores desistido de proseguir na. 
empre~a, em virtude dos prejuÍII:&s soffl'idos com a perda 
do Espoi1·, não pôde o capitão normando eumprir a sua pro
messa, dando, em compensação, uma bôa educação ao caríjó, 
casando-o em 1521, aos 32 annos de idade, com sua filha 
Suzanne, e legando-lhe parte de seus bens, com a condição 
delle e seus descendentea do sexo masculino usarem o nome 
e as armas de Gonneville, 
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De regresso, o Espoir escalou, apos tres mezes de 
viagem, em outra terra habitada por lndios anthropo
phagos que mataram tres homens da tripulação. Afas
tando-se desse local, os expedicionarios continuaram 
a navegar pala costa, arribando em outro ponto, cerca 
de .fOO Ieguas mais para o norte. Dahi, partiram para 
os Açores, arribaram na Irlanda e foram atacados por 
piratas nas proximidades das ilhas de Guernesey e 
Jersey, indo depois o navio dar á costa. 

E' este o resumo da Déclaration du voyage. Resta 
agora saber quaes teriam sido a grande terra e o rio 
quasi como o de Orne descobertos por Gonneville. 

Antes de abordarmos esse ponto obscuro da ex
pedição do navegador normando, summariemos o que 
Paul Gaffarel ( 3 ) escreveu rel~tivamente á contro~ 
versia suscitada pela Déclaration !JUblicada em 1663 
pelo abbade Jean Paulmier de Gonnevi!le ( 4 ), an
nexa á memoria apresentada ao papa Alexandre VII, 
como justificativa ao seu proposito de fundar tt uma 
missão christã no terceiro mundo, outr'ora chamado 
Terra austral, meridional, antarctica e desconhecida », 
pretendendo provar com aquelle docuwento que o 
continente visitado pelo seu bis-avô, era a Australia. 

Diz Gaffarel que parecendo fundamentada e vindo 
lisonjear o amor proprio nacional, - a asserção do 
descendente de Gonneville foi acceita sem discussão, 
sendo mais tarde confirmada por Flancourt que via
jara pelo mar das Indias e implantara o pavilhão fran
cez em Madagascar. De Brosses identificara o con
tinente visitado pelos normandos, com as Molucas. a 
que tambem denominavam Australasia. Em 1738, 
Bouvet de Lozier parte á procura dessas paragens o, 
seguindo a tmpposta rota de Gonneville, vae aportar 
a terra da Circumcísão, e, em 1770, com a perda do 
Canadá e da Luizina, o governo francez confia ao 
capitão Kerguelen de Tremarec a missão de buscar 
compensações nas terras de Gonneville, no caminho 
das Indias. 

( 3)- Bistoi!·e du Brésil Franr;ais, ps. 31 e segs. 

( 4)- O ahbade Jean Paulmier de Gonneville pro
vinha do casamento de Essomeric com a filha de Grmneville. 
Foi conego da cathedral Saint-Pierre de Lisieux, em Calva
dos, e distingniu-se pela sua cultura e pelas viagens que fez 
por diversos paiz,lS da Europa em missão diplomatica. 

I 
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Sabios e navegantes - continúa Gaffarel - obsti
navam-se em procurar o continente mysterioso a leste 
·do Cabo da Bôa Esperança, no Oceano Indico ou no 
Pacifico. Eyries, Leon Guerin e o barão de Baude 
situavam-no em Madagascar, repetindo o parecer de 
Kergublen. Só um Bernard de la Harpe divergia da 
opinião commum, acreditando que esse continente fi
cava aquém-Atlantico, pelas alturas da Virgínia. 

Por fim, chegara-se á conclusão de que a copia 
da Déclaration du voyage dada á publicidade pelo 
abbade Paulmier de Gonneville, continha erros gra
víssimos, talvez perpetrados propositadamente. Bou
vet de Lozier e mais tarde o conde de Caylus, Es
tancelin e a Académie des Inscriptions et Belles-Let
tres dão-se ao trabalho de }lroceder a investigações 
á cata do original do famoso documento, sendo, porém, 
infructiferos todos os esforços feitos nesse sentido. 

Só em 1847, P. Margry enc(lntra a copia do 
processo-verbal de volta datada de 19 de julho de 
1505, e enviada ao ministro da Ma1·inha por um dos 
descendentes de Gonneville, após o regresso de Ker
guelen de Tremarec dos mares das Indias. 

Verificou-se que effectivamente existiam grandes 
divergencias entre esse documento e a vettlã'l do 
abbade Jean Paulmier, podendo Margry chegar á con
clusão de que Gonneville desembarcara no Brasil. 
Em 1869, d'Avezac, membro do Instituto de França, 
completa essa demonstração, publicando na integra 'o 
original da Déclar<Otion du voyage, que finalmente havia 
sido encontrado por Paul Lacrolx, bibliotbecario do 
Arsenal em Paris. 

c Graças a esses documentos de incontestavel au
thenticidade - diz Gaffarel - tornou-se facil destruir 
um erro que perdurara por tanto tempo e provar, de 
accordo com Margry e d'Avezac, que Gonneville não 
desco briJ'a a Australia, mas simplesmente continuára 
a obra de Jean Cousin ( 5 ), desembarcando no Brasil, 
após longa peregrinação pelo Atlantico ». 

E urna vez que os indios da .Qrande terra, refe
ridos na Déclaration, foram identificados com os ca
rijós que habitavam a parte comprehendida entre Ca-

( 5_)- Alguns historiadores francezes pretendem que 
Jean Cousin houvesse estado na foz do Amazonas em 1488. 



nanéa e a ilha dos Patos, chegou-se á conclusão de 
que os normandos desembarcaram nesse trecho da 
nossa costa . 

Paul Gaffarel é de parecer que o surgidouro do 
Espoir fõra entre 33. 0 e 23. 0 de lat. S., na parte da 
costa brasileira correspondente aos actuaes Estados de 
São Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande 
do Sul, onde estaria localizado esse rio quasime11t 
comme la riviere de l'Orne. 

Acha, porém, o mesmo historiador, que sendo esse 
trecho da nossa faixa litoranea irrigado por cursos 
d'agua que não apresentam nenhuma particularidade 
geograpbica e se assemelham uns aos outros, como 
Jguape, Paranaguá, Ararangá, Mampituba, Rio Gran
de do Sul, etc., ser quasi impossível precisar o local 
em que Gonneville desembarcara com sua gente. 

D' A vezac, ao publicar em Nouvelles Annales des 
voyages, em 1869, a Relação Authentica da viagem 
do Capitão de Gonneville, analysando o referido docu
mento chega á seguinte conclusão, pela qual se veri
fica que o grande geograpbo francez é de parecer que 
o Espoir veio surgir na babia de S. Francisco. -
"Como a terra onde aportaram, diz elle, era ao sul 
do tropico e ahi chegaram ao cabir das calmarias, tor
na-se evidente que o surgidouro devera ser na costa 
do Brasil entrs as latitudes de 24. 0 por um lado e 
de 27. 0 a 30.0 por outro lado. Ora, na latitude média 
entre os dois termos, aos 26.o 10.' sul desemboca o 
rio de São Francisco do Sul, no paiz habitado pelos 
Carijós". 

Dessa conjectura originou-se a versão acceita por 
diversos historiadores como facto incontestavel, de que 
Gonneville aportara a S. Francisco. 

Ramiz Galvão ( 6 ) , que citamos aqui com o ma
ximo acatamento, diz que ella ''tem argumentos a 
seu favôr" e nega o pareeer de Gaffarel que julga 
quasi impossível determinar esse ponto do sul da nossa 
costa, onde, segundo a sua opinião ·acima mencionada, 
todos os rios 8e a~semelham. - ''Pois quem se occu
pa com tão visivel intereEse da nossa bistoria- per
gunta R. Galvão- pode ignorar que semelhantes rios 
Paranaguá e Rio Grande do Sul não existem na costa 

( 6)- O naco lh·ro do , r. Paulo Gatfatel, in Revista 
Brasileil·a, t. I. 
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do Brasil? E não tinha o autor aquella indicação de 
semelhança com o rio Orne dada na Déclamtion du 
voyage para guiar-se mais ou menos seguramente em 
sua conjectura? Em que se parecem R bahia de Pa
ranaguá e a barra do Rio Grande com o typo me o
cionado pelo capitão ncrmando? -E suppondo ainda 
que taes rios exi~tissem ou que taes semelhanças se 
déssem, como pôr no Rio Grande do Sul a tribu dos 
carijós, que, segundo tudo quanto sabemos, tinha 
Cananéa por limite ao norte, e a ilha dos Patos ( ho
je de Santa Catharin11) ao sul?". 

Repetem a opinião de d'Avezac, uns- sem mais 
commentarios, e outros- como caso liquido e certo, 
havendo mesmo quem pretenda identificar com a pon
ta da Cruz o local em que Gonneville alçou a cruz 
pela Paschoa de 150:1, - Candido Mendes de Almeida, 
Rev. do lnst. Rist. e Geog1-. Bras. , vol. :lO b; Tris
tão de Alencar Araripe, id. vol. :19, parte 2.•; Bist. 
da Gol. Port. do BT., vol. II, p. 457; H. Boiteux, 
S. Ft·ancisco do Sul em lõ04, in Rev. Catharineme ; 
José Boiteux, Dicc. Hi.st. e Geog1·. do Est. de S. Cath., 
v. Babitonga, e Lucas Boiteux, Rotas para a Ristoria 
Catharinense, ps. 1 iOJH5, e P P-quena Hist. Catharinen
se, ps. 32/~3. 

Por outro lado, diz Varnbagen que Paulmier de 
Gonneville " veio a arribar a estas costas; primeiro, 
ao que tJa?·ece, entre os Carijós do Sul, e segunda vez 
ao norte do tropico, etc. " - Hist. Geral do Brasil . 
3." ed. integral, p. 10f.- Os anuotadores dessa edi
ção, p. 11 9 , remettem·nos aos estudos de Ramiz Gal
vão e Alencar Araripe, e ao commentarios da B ist. 
da Gol. Port. do B t·. Dos dois, Rodolpho Garcia proYa 
as incursões dos franc•ezes- pos ivelmente os norman
dos do Espoir- na Bahia e em Pernambuco, em 1504, 
com as referencias de Anchieta e de urr: jesuíta ano
nymo. E é somente por essas incursões ao norte que 
os eruditos anríotadores de Varnhagen alludem ao que 
se tem escripto sobre a viagem de Gonneville. 

Eugenio de Castro, a p. 6 ~ do Diario da R ave 
gação de Pero Lopes de Sousa, · dentificando o rio das 
t:oltas, de Reinei ( 151 6 ? ), ou . .Francisco, da !!arta 
de Turim ( 1523 ), ou Sto. Antonio, de 1\laiollo ( 15i9 ) , 
com S. Francisco do Sul , accrescenta- « ••• e quiçá 
visitado de~de 150-1 por Paulmier de Gonneville >, 
denotando o adverbio que o autor tem duvidas so bre 
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este ponto, não obstante o que em termos precisos 
diz mais adiante, a p. 209. 

Capistrano de Abreu, pelo que delle temos lido, 
parece não ter dado muita importancia á passagem 
de Gonneville pela costa do Brasil. Deprehende-se 
de suas palavras no prefacio á obra de Eu~enio de 
Castro, nem mesmo ter acreditado que os frl'lncezes 
bouves~:em paEEado pela Bahia em 1504. - « Oa fran
cezes vretenderam chegar á America antea de Co
lombo e Cabral. Uma informação pGrtugueza affirma, 
não se sabe com que fundamento, sua presença na 
Bahia em 1504. Em 1514 seria mais provavel, mas 
pouco impotta ». 

Oliveira Lima, na memoria annexa ao I vol. do 
Livro do Quarto Cmtenario do Brasil, ps. XXIII/XXIV, 
referindo· se a eeea expedição, diz, firmado em P. 
Margry, que o navio normando percorrera 300 legu~s 
de costa brasileira, do nort~ par a o sul, ao conttario 
do que se Eabe. Falia no Cabo de S. Agostinho e na 
terra dos Goytacazes. 

José Feliciano. que citamos apenas a titulo de 
curiosidade, conjecturava em 1924, no ''Estado de 
S. Paulo ", que o Espoir teria a portado ã costa pau
lista, em Cananéa, Iguape ou Itanhaen. 

Finalmente, a unica indicação existente na Dé
claration du 1:oyage, é que o E~1Joir chegara a esse 
rio quasiment com me la nviere de l' Orne. Ora, S. 
Francisco não é rio, como suppuzera d'Avezac e 
como figura em diver as obras de historia e diversos 
trabllbos cartographicos, antigos e mesmo recentes ; 
é um8. \'asta babia, cuja entrada, do João Dias ao 
Pontal do Norte, mede 2.500 metros e se abre para 
o interior, attingindo por yezes a largura de 5. 000 
metroe; ( 7 ) . - Dar-Ee á o cailo do rio Orne asse
melhar- se c0m a bahia de S. Francisco ? - Pelo 
que nos informa o eruditg dr. Affonso Taunay, o 
Orne é um rio mediocre. com -i 10 kilometros de 
curso, talvez com n importancia do nosso modesto 
Saby-mirim. Acrescente-re que Paul Gaffarel levou 
a cúmparação á conta c1as saudades que os norman
dos poderiam ter pl•la terra dist11nte, a tão doce terra 
de Frauça. 

( 7 ) - Alfredo Lisbi'la- Pü7'fus do Brasil 2. • éd., 1926, 
p. 4-17. 
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Parece-nos que a unica coisa incontestavel é que 
Paulmier de Gonneville esteve na terra dos Carijós, 
como nos levam a crêr as refereucias da Déclaration 
á indole e aos costumes dos indios com os quaes os 
expedicionarios estiveram em contacto. Quanto á iden
tificação do surgidouro do Espoir, continúa a ser uma 
que[;tão em aberto e difficillima de resolver. Moucbez 
- Les côtes du Brésil - ia mais longe. - " li est 
probable, dizia elle, qu'on ne pourra jamais soulever 
le voile qui couvre ce singulier voyage ". - Perde
ram-se no naufragio o diario de bordo e os desenhos 
de Nicolas Lefebvre, um curioso que acompanbára a 
expedição. 

No que se segue, daremos noticia das primeiras 
expedições ás quaes, indubitavelmente, cabe a prima
llia no reconhecimento da bahia e ilha de S. Francisco. 



Os primeiros exploradores da costa do sul do Brasil -
A viagem de Jcão Dias de Solis - Um interes
sante t1·echo da c Suma de Geographia ••, de En
ciso- A denominação de S. Francisco é de au
toria hespanhola e deverd datar de 1515. 

Podemos dizer que a costa brasileira, de Cana
néa para o sul, permaneceu, por alguns annos após o 
descobrimento do Brasil, quasi completamente desco
nhecida a julgar se pela falta de referencias nos do
cumentos existentes e pelos primeiros mHppas do nol!so 
litoral, como os de Canerio ( 11í02 ), Waldssemuller 
( 1507 e 1516, RuyEch ( 1508) e Ptolomeu ( 15! 3). 
nos quaes o ult imo lugar assignalado é o Rio de ca
nano7· ou decananorum. 

E' bem verdade que segundo Varnhagen, firmado 
na narrativa de Americo Vespucio que tambem vinha 
nella, a expedição de !501 teria perlongado a costa, 
do cabo àe S. Roque a Cananéa e dahi ao cabo de 
S. Maria, dP onde partiu, rumo do sueste, até a 
actual Georgia Austral, a 54• 30' de lat. S. - Diz, 
porém, Capistrano de Abreu, que o <<ponto mais me
ridional alcançado apura·se mal das epístolas deVes
pucio ; uma carta de AlfaitÍldi, escripta de Lisbôa a 
10 de setembro de 1502, falla em 2. 500 milhas. o 
que significaria 600 leguas além do cabo de S. Ro
que 11, accrescentando : «Basta saber·se que como 
ponto extremo figura no mappa de Cantino o cabo 
de S. Martha ; nos que immediatamente succedem 
desde Cananéa ou Cananor começa o anonymai'o dos 
Jogares ; em 1505, Duarte Pacheco limitava a zona 
conhecida pelo parallelo do 28° 30' S. ( 1) ». 

( 1 ) - Oapitulos da historia colonial. 

, 
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Da segunda expedição realizada em 1503 e na 
-qual o florentino vinha. novamente, e agora co~man
àando uma náo, - diz Varnhagen que depois do 
naufragio do capitanea junto á ilha, hoj~ Fer~ão ~e 
Noronha, Vespucio separou-se do~ demais nav10s, dt
rigindo·se á Bahia e ao Cabo FriO, voltando dessa 
altura para Portugal com um carregamento de páo 
brasii. Acredita o mesmo historiador qne Gonçalo 
Coelbo. capitão-mór da armada, prose~uiu viagem 
até o Rio de Janeiro e que ao fim de dots a tres an
nos de permanencia nessas paragens, ma?dou _?u foi 
pessoalmente explorar a coEt.a até a bah1a ~e t:;, Ma· 
thias e que é a es~a expedição que a Zeztuna aus 
Presilig Landt faz referencia. Capistrano de A?reu, 
por 'sua vez.' diz que nad.a se sab~ de categonco a 
respeito. alem do n;}ufra~1~ do ~ap1tanea e da defec
ção de Vespucio, que fot a bah1a de Todos os San
tos e depois seguiu um pouco mais para o sul, onde 
fundou uma fortaleza, penetrou o sertão cerca de 
quarenta leguas, carregou 1e páo brasil e regressou 
a Lisbôa. 

E' de acreditar fosse a armada de d. Nuno a 
primeira que dev~ss<>u grande extensão da ~ossa cos
ta. Ella descobriu um cabo, o de Santa Marta, esteve 
na embocadura de um caud3loeo rio, onde encontrou 
dive~EOs objectos de metal, inclusive um machado de 
de prata ( 2 ), e pretendeu ter chegado ao extremo 
meridional t:lo continente, até a entrada de um es
tie i to. E' deeEa expedição, no dizer autorizado de C. 
de Abreu que a gazeta allemã dá noticia, a despeito 
dos hodie~nos hi~toriadores platinos, da gazeta allemã 
não fazerem caso ( 3 ) • . . . . 

Ha divergencias relattvamente ?s pnme1ras , vta· 
gens de reconbecimento do nosso litoral. não so so· 
bre quem tenha sido o capitão-mór da de 150! ( 4 ), 

( 2)- c . .. e este nome, apegado ao soberbo rio, ainda 
hoje proclama a primazia dos portuguezes ao Sul, como o 
das Amazonas perpetúa a passagem dos hespanhGes ao Norte». 
- Capistrano de Abreu, op cit. 

( 3 ) - Fmgmento de um prologo, in Revista do Brasil, 
vol. xxrr, ps. 31/33. . 

( 4 ) -Duarte Leite na Hist. da Ool. Port. do Braszl, 
vol. li, ps. 277/278, li pÓs adduz~r prov!"s irrecu.saveis, ad_mitte 
que o capitão-mór dessa expedição ttYesse sido Fernao de 
Loronha. e que, de regresso a Portugal, em 1502, descobrira 
a ilha que na costa brasileira tem o seu nome . 
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como sobre a extensão de costa percorrida por aquella 
e pela de 1503. Zeferino Cand ido chega mesmo a 
negar, no seu livro Brazil, a existencia da expedição 
de 150!, dizendo que d. Manoel, rei de Portugal, 
não teria recursos para custeai-a em seguida á via
gem da Cabral, e a contestar a authenticidade das 
cartas de Americo Vespucio, nas quaes vem a noti
cia desta e da expedição que se lhe seguiu. JI.Ias, C. 
de Abreu comprova-a baseado na carta de Saragoça, 
de 12 de Outubro de 1502, na carta de Pietro Ron
dinelli, de Sevilha, de 3 de outubro de 1502, e na 
carta geograpbica de Alberto Cantino, em que a nossa 
costa já está repreeentada até o cabo de Santa Martba. 

Não se supponha, entretanto, que esse cabo seja 
o nosso Santa Martba e nem mesmo o de Santa Ma
ria, no Rio da Prata, como fazem crêr alguns au
tores. 

Orville Derby, no erudito trabalho -- Os mappas 
màis antigos do .Brasil, publicado no Rev. do lnst. 
Hist. e Geogr. de S. Paulo, vol. VII, 1902, lendo, 
na carta de Cantino, Cabo de seta. Mm·ia, em vez. de 
Cabo de seta. Marta, commenta: «Em posíção que 
corresponde approximadamente com a de Cananéa nos 
outros mappas, o de Cantino dá um promontorio muito 
saliente com o nome de «Cabo de Santa Maria», identi
ficado por alguns autores co::n o celebre cabo de Santa 
Maria n:l. entrada do estuario do Prata. Como já foi 
referido, a representação das descobertas portugue
zas é neste mappa perfunctoria, e provavelmente este 
nome, como o de «Cabo de Sam Jorge~. deve ser 
lançado á conta exclu&iva do compilador do mappa D. 

Como observa Duarte Leite, a toponymia, na 
parte referente á costa do Brasil ( 5 ), está escripta 
nesse planispberio, em dois typos de letra, achan-

( 5)- São as seguintes as designações que ahi se en-
c:>ntram: 

Cabo de Sã Jorge 
Cabo de Saro Jorge 
Quresma 
san miguel 
Rie de sã FranQ0 

Abaia de todos SanQtos 
porto seguro 
Rio de hrasil 
Cabo de seta Marta 
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do-se em semi-gothico as denominações -porto segum, 
acompanhada esta de uma legenda, tambem em E>e
mi-gothico, sobre o descobrimento de Vera Cruz por 
Pedro Alvares Cabral, -e Cabo de Sam Jo1·ge; e em 
cursivo a:; denominações restantes, o que denota te
rem sido as mesmas accrescentadas, «não se sabe por 
quem ( 6) ». 

O me8mo autor procedendo á identificação das 
designações geographicas do celebre mappa, só en
controu d lfficuldade em fixar qual seja hoje o Cabo 
de fcta Marta, que Harrise e Schuller ju~ga!'am ser 
o de Santa Maria. - «A saliencia de contornos. diz 
elle, visivelment,e imaginaria com que no mappa avul
ta o cabo de seta Marta bem pode resultar de um 
accrescentamento. Se fosse da at:toria do cartogra
pho, est9 deveria tel-o nomeado, porque a figura 
suppõe o conhecimento de que abi se alongava um 
promontorio muito notavel ao qual o seu rle~c() ·bridor 
não fa!taria com a designação ; a im:cripção seria en
tão em semi-gotiíico e não em cursivo. E' possivel 
porém que fosEe uma siP-:!ples fantasia do artista, ap
proveitada mais tarde pelo seu collaborador. A ponta 
assignalada com tanto relevo foi presumivelmente o 
termo \a exploração litoranea de 1502. Sua latitude 
no mappa orça por 25° 30' S., mas como a coorde
nada é sempre marcada com exagero de 2° a 2° 'iO', 
julgamos que a verdadeira não anda longe de 2;) o S. 
Se assim acontece, t-stamos nu Cabo Frio ( 23° S ), 
senãq no de S. Tbomé ( 22° S ) ( 6 ) x • 

Pelo que acirua se ve, o cabo da cart3 de Can
tino está situado nnma latitude muito nquém do nosso 
Santa Martba ( 7 ), que se acha em 28° 38' S., pela 
coordenada do pharol !!li existente. 

A' expediç~o de d. Nuno Manoel, sob o com
mando de João de Lisbôa, o de!:!cobridor do cabo de 

( 6)- O mais antigo mappa do Brasil, in Hist. da 
Ool. Port. do Brasil, vol. II, ps. 263 e segs. 

( 7 ) - Eugenio de Castro - Diario ela Navegação dtJ 
Pero Lopes de Sousa, vol. I, p . 63 e 220 -identifica as 
de11ignações- SeJl'ras de santa m.". dapena, de Reinei ( 1516?); 
cabo da terra alta, de Pero Lopes ( 1530 ), e ten·a alta, de 
Viegas ( 1534 ), com o cabo de Santa Mar~ha da costa ca
tharinense. 
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S .Mfiria ( 8 ), na foz do Prata. seguem-se as de João 

Dias de Soli~, de Christovam .lacques ( 9) e de Fernão 

de ilfagalbães. Não ha noticia de outras até 1520, sendo 

de a:!reditar, entretanto, que as costas do sul, nessa 

mesma epoca, fossem vi itadas por expedições arma

das á custa de particulares, como se evidencia pela 

nomenclatura que enriquece os trabalhos cartographi

{!OS do tempo, a partir de 1519. - «As viagens do

cumentadas para os plimeiros decennios 8ão poucas, 

diz o p. J. B Hafkemeyer, tãCI poucas que de fórma 

alguma e tão em proporção com a abundancia de 

denominações gPnp:rapbicas, conhecirtas desde os ini

cias do seculo XVI. .. » . 

O mappa de Mniollo ( 1519 ) traz, de Cananél\ 

para o sul, as seguiote1:1 denominações que deixam 

suppor a passagdm por estes mares de outras expe

dições além dfls de que se têm noticia : 
Cananea 
Rio de to. Ant. 
abaia da "olta 

( 8 ) - O famoso cabo apparece pela primeira \·ez sob 

esse nome, no atlas de Kunstmann, que se suppõe datar de 

1517.- Carlos Malheiro Dias,- A expec?i~ão de tóOJ, in 

Iíist. da Gol. Pa~·t., Yol. II, ps. 210/211. 

( 9)- Essa expedição andou muito controYertida, ba

Yendo quem acreditasse que C. Jacques tiYesse vindo uma 

só vez ao Brasil ( Candido Mendes de Almeida- Notas Jiara 

a Historia Patria, vol. 40 da Rev. do Inst. IIist.. que lhe 

fixa o aDRO de l!'i'l5; Varnhagen, - Rist. Geral do Brasil, 

o de 1526 ou 1527, e Zeferino Candido- Brazil, ps. 397 

a 399, o de 1526 ). - Oliveira Martins ( O Brasil e Colonias, 

p. 3 ), J ohn Fiske ( The Descovel'!f of America, vol. li, p~. 

62/63 ) e o Vise mde de Santarém ( Recherches hislorique.~. 

etc.), determinaram para a primeira expedição o anuo de 

1503; Capistrano de Abreu ( Prolegornenos ao livro II da 

da Histo1·ia do B1·asil, de fr. Vicente do Salvador, p. 72 ), 

o de 1521 ; o p. Raphael Galanti ( llistol'ia do B1·asil ), o de 

15161 e Lucas Boiteux: ( Pequena historia catha1·inense, p. 

37 ), o de 1521.- Hoje, porém, após a publicação da Ilist. 

da Gol. Po1·t. do Bm.~il, está comprovado que ella occorrera 

em 1516, tendo Cbristo...am Jacques ~asto na viagem c doia 

annos, quatro (aliá! dez ) mezes e dezoito dias, que começa

ram em 21 de Junho de 1516 e acabaram em 9 de Maio de 

1519 "·-Do autores aeima citados, só o p. Rapàael Galanti, 

louvando-se em José de Vaseoncellos, andou certo. E quem 

nos chamou a attenção para a refereneia do p. Galanti .foi 

o illustre historiador Henrique Fontes. 

rio do Drages 
Rio de Strerna 
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G. de Vegio Maria 
Rio de volta ? 
G. de Patos 
Rio de arecife 
Rio de negros 
costa de arena 
costa baesa 
p. do resife 
C. S. Maria 

E\· .Tambem na 1is~a das latitudes do Regimenro d 
013 , que se suppoe ser ::~nterior a 1519 · e 

a. esse_respeito a nota 10- encontram-se~qtvaesJad·se 
sJgnaçoes : - ' e-

24 - Rio da cánane 
25 Ilhas dorrapica 
26 Rio doe dragas 
2i Rio do stremo 
2f; B ayo do repayro 
29 Ilha ria baya 
.30 Angra ond'se vio b"tel· 
31 Riofl dos negros " 
"~ c b '-'- a o da põ[a 
33 B11ya aparcelada 
34 - A1 reei f a 
:35 - Cabo de s::~tlta maria 

Ignora- !!e qual tenha sido o navegador ou 
•egafl ores 1 ' , na-
S ~r ·. , que co~ e las, a excepção da do cabo d 

· • a~1a, fo1 a~si~nalando a sua derrota e 
parte htoraoea do Brasil meridional Te . po~d eeta 
da expediç- d d ~T • • nam SI o os 
b . ao e · n uoo .Manoel ? Não se sabe E' 

em po~srllel que ellas fossem impostas .:.r ort. (? 

zes, devendo notar-ee, entretanto, que :hi tão ft.,ut:-

0 nome de .s. Francisco ( 10). gura 

cana J ~!~ct~':s c~~ Solís percorreu a cost~ sul-ameri-
o de S. Roque ate o RIO da 

pelo ~~r~Jgue;::,s~m~::!:eb;;~i:,is~~:am~~::s tdos hespan~oes 
ra?a um rio, era por estes conhecida empo_ co~side-
Rzo dos dragas a 26o sob a deno.mnaçao de 

Regimento de Evora (,JeoBmo sedvê Ada lista das latitudes do 

. . ens&u e str Naut 237/240 ) 
que se suppõa datar de 1518 ' · ' ps. • 

~ II!st. da Gol. Pm·t. vol II e q~~;i3~~n)do. Estens Pereira 

ção da lista constant~ do. L.' _rs.d ~r . ' e_ uma reproduc-
7VI o e martnharza, no qual vem 
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Prata, visitou a bahia do Rio de Janeiro e o rio dos 
Innocentes, pasaou á v1sta de Cananéa e, ~eguindo 
rumo da ilha que denominou de la Plata, sutgiu na 
bahia de los Perdidos, a 27•; dahi, partiu para o sul 
em direcçao ao estuarJO platino, onde foi trucidado 
pelos índios charruas. 

Julgam alguns autores que a ilha da Prata seja 
a de Santa Catbarina, julgam outros seia a de S. 
Francisco ( 1. f ) • O que parece provavel ·é que Solis 

inserto o Tratado da agulha de marear achado por JoJ.o d~ 
Lisbôa no anno de 1514 - Registando a denominação de S. 
Francisco, deslocaram o Rio dos dragas para o sul, logo 
abaixo da nossa babia, as cartas de Turim ( 1523 ), Diogo 
Homem ( 1558 e 1568 ), Comelio de J ode ( 1593 ), etc., o que 
levou Ayres de Casal, na. sua 001·og~aplda Brasíl~·ca, p. 157, 
a julgar que o mesmo seJa o Itapocu. Lu~as Bottenx (No
tas) identifica-o com o Araquary e Eugemo de Castro ( op. 
cit. ), tendo á. vista a carta de Reinei, transfere. o rio do.' 
drago.~ para o norte, identificando-o com Pa.ranagua. S: .~ran
cisco seria o rio das voltas. - ~.\ denommação ear!JO da 
bahia era Babitong:t ou outro termo parecido, de que Babi
tonga é uma corr~ptela. E sob esse nome - Bapitanya -
apparece pela primeira vez, ao que aibamos, em 1688, no 
mappa de Le Pcre M. Coronelli. Bapitauga, Bepitang_a Pe
pitanga, Babytonga, como antes era graphado por dtversos 
autores dá margem a varias interpretações, -filho de mor
cego, ~bopi-tànga (S. Hilaire); cobra coral, mboy-pitans 
(José Boiteux); logar contornado pelas aguas, babaét~unga 
modificado para ibabahétonga, donde Babetonga, Ibab1tonga 
( cel. Tenorio de Albuquerque, segundo informac;ão prestada 
ao dr. A. Taunay ), podendo ainda, D() parecer desse india
nologo significar lugar das pitangueiras. Finalmente, Theo
doro Sampaio ( O Tupi na Geographia Nacional, 3." ed., 
1928 in Rer. do Inst. Geogr. e Hist. da Bahia, vol. 54), 
defin~ : - c Babitonga, corr. bopitanga, alt. de mbopitan~a, 
que quer dizer - assignala de vermelho, avermelhar. Pode 
proeeller de mba.pitanga, que vale dizer - a vermelha. N orne 
dado a umas barreiras vermelha- na costa de S. Catharina •· ('?) 

( 11 ) - c Pareee que este (a i~ha da Pr~ta ) foi o pri
meiro lugar da costa, a que Joio D1as de Sob poz not;ne. 
Madero julga que a ilha da Prata é a ilha de S. Cathartna, 
euja ponta norte está si\uada em lat. ~7· 22' 3" S; mas Me
dina julga que era a ilha de S. FranclSCO ~.-F. M. Este
Te& Pereira, Hist. da Col. Port., vol. JI, p. 379, nota 128. 
- V. tambem - Felix Outes, El Puerto de los Patos, ap. 
Lucu Boiteux, Notas para a historia catharinense, ps. 113/113 i 
Eugenio de Castro, op. cit. ps. 210/211. 
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empreheodeu reconhecimentos na costa catharinense 
á procura de passagem para as Molucas. Fallando 
nos. bespanhoes que antecederam Magalhães nas ex
pe_du;ões .rumo do sudoeste, diz Barros Ara:iía, em a 
Vzda e magens de Fe1·não de Magalhães: - « Nâo hou
ve golpbo que não merecesse um estude esp~cial, 
esperando os exploradores encontrar nelle o canal 
com t~nto empenho procurado. Illndídos pelos cauda
losos r1os que vasam as suas aguas no Oceano subi
ram até a origem das suas correntes, para em' bren, 
se deE~en.ganarem de que não estava ali o tão deseja
do estre~to. Deste modo exploraram os viajantes a 
costa orrental do continente americano até as costas 
do Rio da Prata», 

Acceitan1lo a hypothese da estada de 'olü por 
estas paragens, não crêmos que se deva á armada 
~e d. Nuno. Manoel o nome de S. Francisco ligado 
a noflsa bah1a, segundo suppõe o íllustre hi!!toriador 
Ar. Lucas Boiteux. na Pequena Bistoria Cntharinrm e: 
sendo de acreditar, como o me11mo autor antHior
~ente avançara em sua'! Rotas para a Ristoria Cttiha
n?'lense, que essa nenominação fosse dada por ,João 
Dtas, ou por algum dos companheiros desse nave
gador. 

. _C. L. Fregeiro, em La Historia Docum ntal y 
Cnt~ca - Exárnen de l& « Historia del Puerto de Burno~ 
.Aires», 1M' d. Eduardo Madero, cita um trecho da 
Surr~;a de Geo_qmphia do lkenciado Enciso, impre~S:\ em 
Sevilha no anno de 1.519, que nos leva a ter como 
qua&i ct>rto haverem !'lido os expedicionarlo!'l dessa 
arruada quem impoz essa denominação á nossa bahia 
e que se transmittiu á vilb- hJje cidade- muitos 
nonos mais tarde fundada á sua margem. E' nes~e 
n.ocumento que apparece pela primeira vez. referen
cJa a el plt'3rto de Sant :Francisco, como paesaremos 3 
v~r pela transcripção integral do importante topico 
citado por Fregeiro e que julgamos vir lançar alguma 
luz neste ponto obscurG e controvertido da hi toria 
catharinense : 

Desde el puerto de Sant Francisco - diz Enciso 
- rasta el rio de las bueltas ay sesenta Ieguas. 
y va la costa ai Sur. esta el rio de Ias buel
tas en XXIX grados y junto con el rio de 
Sant franciaco ba~~ la tierta una it.la que tie
ne de longitud veinte y cinco leguas : y hazia 
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la parte de la tierra esta eu circulo oblico y en 
rededor va la mar que lleva eeis leguas de an
cho. y ala parte de la tier!'a esta el golfo y 
rio del reparo. y el l'io de bay<\das. Desde! 
rio de las bueltas tasta Pl cabo de sancta Maria 
hay ochenta leguas. esta el cabo de sancta 
maria en XXXV grados. passado este cabo Pn· 
tra un rio de mas de veintt> leguas dt> ancbo 
a do 8Y gentes que comPn c:une vmana. esta 
costa es toda baxa. y delante rie! cabo de san
cta mariR están unos isleos. en todas ef!tas 
costas desde el cabo de sancta Maria fasta et 
caho de Fancto Agot>tin flY mncho hrasil. y 
quasi no ay otra cosa de provecbo enella » 

E' a um documento de origem hespanbola e não 
portugueza, que cabe a primazia de referir-ee, na epoca 
dos descobrimentos, ao nosso porto com a denomina· 
ção de S. Francisco, sendo de estranhar que nos map· 
pas rle Maiollo, o primeiro do anuo em que foi im
preFsa a Suma de Geographia e o segundo de 1527, 
ambo s « derivados de fontes portuguezas ( 12) >>, não 
figure e::;sa denominação, se de facto foi a expedição de 
d .. N uno Manoel. ou qnalque:· outra anterior a es(a, 
que a impoz. E conforme Fregeiro, a deEcripção da 
coeta sul-americana ate o Rio da Prata, constante da 
obra de Enciso, EÓ poderia ter s ido feita de accordo 
com f1r.'l informaçoes levadas para a Hespanh .t pelos 
sobreviventes da armada de Solís ( 13 ). 

Somente anno~ mais tMde é que o nome imposto 
á no,sa bahia apparece em trabalho cartograpbico, 
numa carta « E.em data nem autor», '\ de Turim, de 
1523, t-egundo Harrisse. e presumivelmente inspirada 
em informações bespan h o las. 

Depois da carta dP Turim, é o mappa de Diogo 
Ribeira ( 1529 ), portug uez ~o set viço da He~panha, 
cosmograp~-mó:- de Carlos V. que assignala S. Fran
cisco com e:ste nome, sendo dah1 por diante reprodu
zido nos demais trabalhos cartographicod que foram 
apparecendo, com excepção de um ou outto. cujos 
autores- Lazaro Luiz, Jan Van Doet, Arnold F•o
rentin - certo não colheram informa<;ões na Hespanba, 

( 12)- Orville Derby, op. cit. 

( 13)- Op. cit., p. 36. 
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e sobretudo, o que é digno de nota, dos de Feruão 
Vaz Dourado, datados de 1568 e 1580 ( 1.4 ), comtan· 
tes do famoso atlas maouscripto existente no Archivo 
da Torre do Tombo, ficando ainda uma vez provado 
que a referida. denominação não foi dnda por portu
guezes, pois era ignorada ou menosprezada pelo ce
lebre cosmographo da mesma nacionalidade. sessenta 
e um annos após a impre~:>são da obra do licenciado 
Fernande7í de Enciso. 

AE>sim, parece estar fartamente demonstrado que 
a denominação de S. Francisco é de autoria hespa
nbola e, por conseguinte, só · poderia ser dada pela 
expedição de Solí~, em 1515, a primeira, conforme 
temos noticia, que explorou mais ou menos detida
mente a costa sul-brasileira até o Rio da Prata, á 
procura debsa. paRe;agem para as Molucas. 

Atmos adiante, em 1658, provavelmente os fun
dadoreil da villa de NoEsa Senhora da Graça acc!'es
centaram á denominação de São Emnci~co, e que só 
poderia ser de Assis, o criador da ordem terceira da 
pemtencia. canonizado em 1.:32fl, -o sobrenome de 
Xavier, do apostolo das lndias, canonizado por Paulo 
V, em 1605, eegundo uns, ou por Greg;ol'io XV, em 
1622, segundo outros. Dl3st'arte, cs portuguezes e vi
rentistas ter-se-iam aproveitad'l da denominadio já 
existente para homenagear o abnegado je:mita que no 
reinado de d. J oã;;o UI em bar cara para o Oriente, 
«para o novo mundo, no dizer de Oliveir·a .Martins, a 
convertel-o á fé, enchendo de pasmo o mundo antigo, 
com os exemplos de uma caridade e de um heroismo 
que excede em valôr o dos deilcobridores e guerreiro!!». 

( 14)- Encontram-se no atlas de Vaz Dourado ( 1580 )1 

de Cananéa até a foz do Prata, as seguintes denominações: 
- Canane - R. • do ex l1·emo -- R. • dos dragas - baia do 
repairo- R.• dos patos - de S.• c.a- tera alta- R.• de 
mm·t a. - R. • ele S. Pedro - costa darea - p. daemceada -
1. dornsas- C. de S.a M.•. 



Fu11dação de São Francisco - Tentativa• hespanlaolas 
de povoamento destas paragena --· Os primeiroll 
estabelecimentos - &rnando de 7. rejo - O e:z:pan
sionismo tJieentista - Morwel Lourenço de An· 
drade - A data presumível àa elevação de São 
Francisco a cathegoria de tJilla - Esclarecimento 
de um ponto de hidtoria local. 

A procura da passagem para as Indias Orientaes 
pelo sul da America, emprebendimento iniciado pelos 
heapanhoes em !508, com a primeira viagem de João 
Dias de Solís e r~alizada em !520 por Fernão de 
Magalhães, - muito naturalmente teria que provocar 
entre as corôas de Portugal e de Hespanha o desejo 
de fixar o ponto onde terminaria ao sul a linha de 
demarcação do tratado de Tordesilhas. 

Foi graças ás incursões francezas á costa do 
Brasil, á activtdade do governo be!lpanhol, na ansia 
incontida de chegar ás Molucas, fazendo o pel'iplo da 
America, e ao tedescobrimento do Rio da Prata por 
navegadores dessa naclonalidade, que Portugal enviou 
em 1530 a expedição lle Martim Affonso para demar
car e tornar effectiva a posse do sul do Brasil, em 
cuja esphera julgavam achar-se o rio de Solít>, tão 
rico em prata, como diziam. 

Segundo os beapanhoes, a linha de demarcação 
vinha findar em São Vicente. chegando Ruy de .Mos
chera a estabelecer-se em Iguape e, atacado por Pero 
de Góes, a saquear a villa fundada mais acima por Mar
tim Affonso. E, comquanto os portuguezes a levas
sem ao Rio tia Prata e até mesmo ao sul do golpho 
de S. Matbias. •· em quarenta e quatro g1áos pouco 
mais ou menos, segundo a opinião do dr. Pedro Nu
nee, cosmog1apho d'el-rei rl. Sebatltião ( -1 :~t, - .Martim 

( 1)- Gabriel Soares- Tratado Descripth·o do Brazit • 

• 

Affonso retrocerleu pllra o norte e fundou S. Yi
cente ( 2 ). 

E' bem po.- ivel que a expedição de Solh, a se
gunda que t:ste navegador realizara, passasse por 
aqui, como diz Toribio ue Medina P nos leva a crêr 
•J trecho de Eucil~o, já citado no capitulo anterior. 
Seba~tião Cabot, em 1526, e Cabeza de Vaca, em 1542, 
tambem estiveram no rio e bahia de São Franci'!co, 
e esses expedicionarios certo prestaram ao !!eu governo 
minuciosas informações d<'stas paragens ( 3). 

Assim é que Reaquin devia fundar t>ntre outros, 
c: uo pueblo en la costa del Brasil, deutro de Za nues
tra demarcactón. en la parte que djcen Saint Francis· 
(!O»; Juan de Sanabria 11e ourig~sra "á poblar el puer
to de ao Francisco ( entre Parauaguá y S.mta Ca· 

( 2)- Diz Vamhagen que Martim Affonso, após fre
quentes observações aatronomicas, verifieando que a eoata 
onde naufr~ ara, e sobretudo o Rio da Prata, já se achavam 
fóra dos limiW.s de Portllgal, c nll.o se dei:J'ou ficar nas plagas 
da actual pr•.'vincia do Rio Grande (arroio do Chuy) onde 
o lançara d" si o proprio mar, e deeidiu retroceder mais para 
o norte, a buscar outro local ond.e fixar-se de preferencia •. 
- Hist. Geral do Brasil, 3. ed. integral, t. I, p. •s. -
Quanto ae local do naufragio de M. Affonso, que Varnha
,:ren auppõe ter sido o arroio do Chuy. acredita Eugenio de 
Ca tro, nos seus commentaries ao Diario da Navegat;tio de 
Pero Lopes de Sousa, vol. I, p. 261 e segs., eom os melhores 
fundamentos, que elle c só poderia ter ido em loct.l ao oeste 
do antigo pm·to do cabo de Sta. Maria ( actual punta del 
Este de Mald<'nado) e poucu milhas ao leste ainda do rio 
dos begoais, actual Solís Grande •· 

( 3 ) - Alonso de Santa Cruz, que fizera parte da 
expedição de Cabot, referindo-se á nossa ilha, diz o se-
0ninte:- c La Baya de Sauet Francisco dentro de la qual 
. e hase una buena ysla e bien poblada de yndio~ casi re
donda de seis leguas por lo mas ancho . • . •- El yslario 
(je1l•Jral de todas las ?fSlB.S del mondo endreSÇ<lda a la 8. a. 
a. Magt. del Empe1·ador y Rey nuestro Senor, po1· Alonso 
de Sancta Cruz, su co.~mografo mayor. ,. - 1530 in Henry 
Harrisse, - J ohn & Sehastian Cabot, p. 410. - J uan López 
V~>lasco tambem regista em sua Geog'l'ajia !I descripción uni
~·e 1·sal de las Indias, 1559, a seguinte e interessante infor
mação : - c Puerto, babia ó rio de San Francisco, en 27 .• 
de altura. buf'u pnerto sf'gnro, y tienl'l dos ó tres i •las pe-
nPiía. en la hoc:t "· 
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talina) ~. e Hernando de Trejo, após os revezes softridos. 
pela expedição de Salazal', recusando·se a acompanhar 
este a S. Vicente, de onde deveriam seguir por terra 
para o Paraguay, 'lem com sua bmilia e outros esta
belecer-se em S. Francisco. Acossados pela fome e 
pelas doença!'~, os funciadores da nova colonia viram-!?e 
forçados a retirar-~>e para Assumpção, pelo caminh() 
annos antes palmilhado por Alvar Nufi.ez, perdendo 
em viagem t1inta e dois soldados que se tinham se· 
parado dos companheiros á procura de viveres. Trejo. 
ao chegar ao Paraguay, loi preso por ter abandonado 
a cotonia que fundara no litorol, sendo mais tarde 
posto em liberdade por ordem do rei da Hespa
nba (4). 

Neohuma tentativa tinham feito até ent?.o os por
tugueze~'>, no sentido de estender o povoamento do sul 
tio B1a~il aquém de Cananéa. Havenrlo Portugal, annos 
ante~. cabido sob o dommio cast1~lhauo, permaneceu 
esse largo trecho de costa até o Rio da Prata no 
mais completo abandono, â mercê de qualquer outra 
nação que Ee av~>nturasse flfmat· pé aqui, pois os pro
J·rlos bespanhoeP, de certo tempo. deixaram de dar 
importancia ao povoamento do litoral, preoccupados 
com a procura de metaes preciosos no interior do 
continente. 

Diz o Fr. Lucas Boiteux. na sua Pequena historia 
catharinense, que um Pedro dP Cáceres, em HH 9, pe
dira licença á camara de S. Vicente para vír povoa•· 
o rio de S. Franci'lco e a ilha de Hanta Catbarina, 
obtendo-a €Ob a prome11sa de não obrig~H os índios a 
trabalhar para si gratuitamente. 

Mns, só depois de Portugal libertar-se do jugo 
bespanhol, é que se começou a olhar com mais i!'!te
nsse para as cr.stas do eul e se iniciou o seu povoa
mento, com a fundação de Paranaguá, S. FrE.ncisco, 
Santa Catbarina e Laguna. Assim mesmo, era um mo-

( 4)- Trejo y Sanabria, bispo de Tucuman e funda
dor da Universidade de Córdoba, na Republica Argentina, 
era filho de Hernando ie Trejo e nasceu em S. Francisco, 
entre os annos de 1553 e 1555, lapso a~ tempo que durou 
a povoação fundada aqui pelos heepanhoes. O nosso co>tter
ranco, pela sua cultura e rela sua piedade, perpetuou-se na. 
memoria do povo argentino, qu ... lb~ trigiu Lima estatna no 
pateo da Universidade por E'lle fundada.. 
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vimento mais verdadeiramente paulista que portuguez, 
era o expansionismo bandeirante que se lançava pelo 
interior do Brasil na conquista de tndios que se trana .. 
muda na do ouro e consequente conquista de terras. 

Diz Oliveira Vianna ( 5 ) que não era. somente a 
caça aos escravo!;! vermelhos e a cobiça do precioso 
metal que os impulsionava para a expansão coloniza
dora; era tambem a sua precaria situação economica, 
a sua infixidez no domínio rmal, emfim, a plethora 
demographica dos latifundios paulistas, verdadeiros 
centros anthropogenicos a regorgitarem de aggregados 
e mestiços livres e onde já não havia accomodacões. 
nem onde se construisse e se plantasse. - De modo 
que as bandeiras de colonização, como Assis l\loura 
claesifica as que povoaram os camp:>s do sul e toda 
a orla meridional até Laguna, - era o deslocamento 
do domínio rural «com todos os seus elementos». era 
c um fragmento do latifundio >,vindo o cabecilha acom
panhado de sua !')role. de seus parentes, de seus es
cravos, de seu gado e de suas ferramentas, sendo elle 
proprio, «ao mesmo tempo, o patriarcha, o legisla•ior, 
o juiz e o chefe militar ( 6) ». 

Aseim foi o povoador de S. Francisco, -Manoel 
Lourenço de Andrade, que trouxe em sua companhia 
mulher e filhos, o seu genro Luiz Rodrigues (' ' 'alli
nbo, grande numero de aggregados e escravos. gada
>ia, instrumentos agricolss e ferramentas pan. a ex
ploração de minai! ( 7 ). 

Lourenço de Andrade era natural de Lamego e 
filho legitimo de Manoel Lourenço e sua mulher 
Branca de Andrade, e casara na villa de S. Paulo, 
oude era morador, com Maria Coqueiro, filha do cap. 
Gaspar Coqueiro ( 8 ). Como os demais povoadores, é 
provavel fo~se de algum cabedal. cheio de audacia e 
intrepidez, «de integridade moral perfeita » e enfei
xasse « as melhores qualidades de caracter ». Pelo me
nos, elle e o seu genro Luiz Rodrigues Cavallinho 

~ 5 ) -Populações Jferidi maes do Brasil. 

( 6)- Oliveira Vianna, op. cit. 

( 7 ) - Dr. Luiz Gualberto, op. clt. 

( 8 ) - T estamento de Jfanoel Low·enço de A ndrad~
Azevedo Marques, Apontamrm fo.ç historicos, 'etc . 

_j---------------------------------------------------~-----------------------------------------------
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figuram entre as pessoas de destaque da capitania de 
·s Paulo, taes como Jo.ã'l Luiz Mafra, loco-tenente 
do donatario conde de Monsanto; Antonio Raposo 
Tavarefl, Fernão Dias Pa~s, Antonio Pompeu de Al
meida, Lourenço Castanho Taques e muitos ')Utros, 
que assignaram o auto de ::~cclamação de d. João IV, 
,lavrado a 3 de Abril de H3H ( 9 ). 

Manoel L'luren~;o de Andrade viem com amplos 
poderes do marquez rle Cae>caes, :?uccessor do dooa
tario Pero Lope~, para estabelecer-I?P em S. Francisco 
e repartir as tenas com os demais companheiro~ e 
com os que fcssem chegando { 10 ), sendo provavel
mente acoroço~do na empresa pelo governo da ca
pitania de S. Paulo. que se interessava pelo povoa
mento do sul do Pra~il e persu,ldia es!:'a gente a t1 aors
migrar para os e::~mpos e para a OJ·la litoranea até o 
Prata, afim de garantir a posse de•J~a região que de 
direito nos pertencia e a Hespanba pretendera conquis
tal·a em varia!' tt:ntativas. 

Naturalmente, rtos anteriores ensaios de coloniza
·ção ficara alguma coi<:a, como se póde concluir da 
conceRsão de uma sesmaria feita em 1642 a Antonio 
Fernandes « para vir povoar a villa que se ia fundar 
em S. FranciEco do Sul, o?lde já tinha capella de N. 
S. da Graça » . 

A paragem já e~tava exrlorada e era propicia ao 
povoamento qu~> se faria coru todas as vantagens, 
perto de tranquilla bahia, profunda, ampla e piscosa. 

Entretanto, nao foi no local onde hoje está situa
da a cidade, que a~sentararn os primeiros fundamen
tos da povoação. Só depois de conb!:'cidos os incon-

( 9)- Affon-o de E. 'raunay IIist. Ge1·al das Ban
dei?'as Paulistas, t. 3, ps. 131/132. 

( 10)- Lourenço de Andrade reservou para si as ter
ras que se estendiam da villa até as Laranjeiras, ficando
lhe ao lado as de seu genro Luiz Rodrigues Cavallinho, que 
se alongavam, como aquellas, até o mar g-rosso, comprehen
dendo a lagôa do Acarahy. O cap. Antonio Francisco Fran
eisques foi estabelecer-se na península do Saby ; Francisco 
Alves Marinho, no Paraty; João Dias de Arzâo, no Acarahy; 
Vicente de .Arriolos. na ilha do .l'lfel; Valeria Lamim e Frias, 
ás margens dos rios que aiuda conservam esses nomes; }fa
theus de Castilho , uo I peroba; AJi'omo de Lian Lobo, 110 

Ja,g-uaruna. e Franci. co Feruande~ Ortunho. nos Pinheiros. 
- ~Dr. Luiz Gualbl!rtn, op. ~1t. 
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venientes que offereciam os outros pontos nos quaes 
tent:~ram localizar-se, - num affluente cio rio Paraty, 
proximo ao morro denominado Paranaguá-mirim ; de
pois, á margem fronteira desse mesmo affluente, e 
mais tarde na ponta do Itacolomy, - é que se trans
feriram para o local em que se tixar::~rn definiti':a
mente, prosperando a incipiente povoaçã? com a m
rl ustria c:l A cordoari::~, o preparo de petxe secco, a 
construcção de barcos e a cultura da cano!\ de assu
car, do algodão e, t>obreturlo, da mandioca pal'a o 
fabrico da farinha, cuja exportação era vultosa, 
"' fazendo a base de todo o seu commercio ( 11 ) >. 

Lourenço de Andrade chegou aqui por volta de 
1658, suppondo-se, pois não foi encontr.ado .o au~o 
respectivo, que a elevação do povoado a ca.eg?rta 
de villa date de 1.660 ( 12 ), como declarou P1res 
Pardinbo no capitulo primeiro dos provimentos da 
correição que procedera aqui, dizendo : « Achou elle 
desembargador Ouvidor Geral que tendo-se por di':er
eas partes deste Rio feito sua povoação, por ulttmo 
se firmou no sitio em que está e nelle começou a ser 
villa no anno de 1660 ... e ainda que não ha docu
mentos por cuja ordem se !evantou Villa foi com 
princípios tão bem formados, que promettião maior 
augmento do que hoje tem ... » 

O autor das Kotas para a histo1·ia cathannense, 
eeO'uindo a Gpinião de alguns chronistas, dá Gabriel 
de

0 

Lara como fundador da villa de S. :B'rancisco em 
1640, e o dr. Ermelino de Leão, em o n. 21 do lti
btrê, de Paranaguá, :auma interessante nota sob a 
epigrapbe - Gob1·iel de L~rn e rz fur:daç.io de ~· Fmn
cisco dtvergindo quanto a d&tn, pots nessa epoca a 
pov~ação de Nossa Senhora do Rosario ainda !lão 
tinha sido elevada a Yilla e I,ara «: não era Capttão 

( 11 ) - Dr. Luiz Gualberto, op. cit. 

( 1:3)- Em 1659, procedeu-se aqui ao . inv~u~ario de 
Francisco Alves Mari11ho, vindo de Parauagua o JUiZ .Anto
nio Pinto «por ser o juiz mais proximo, visto não haver 
justiça n~ villa novamente cdada » .• Esse d.oc. iud~J.Z-nos .a 
suppôr que a elevação do povoada a categor1a de nlla s:Ja 
anterior a 1660 e talvez date desse meimo anuo de 16:1 9, 
tendo o, povoadora·. como j3 di semos, se estabelecido em 
S. Francisco em 1658. 
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- povoador da tflrrr. »,- concorda quanto ao facto 
narrado pelo sr·. L. Boiteux. 

Na Pequena historia catharineme o nosso erudito· 
coestaduano modificou o seu parecer a este respeito, 
dizendo que GabrieL ele 'uara cb&gara em f 649 (? ) 
ao rio dP. S. Francisco « para nelle fundar villa o'a, 
talvez, sómente erguer o pelourinho como symbolo de jt~s
tiça e jurisdicção . ., 

Tomando p:Htido pelo marquez de ca~CRP"'. na 
pendencia entre est.e e os hrn:lPiros de Martim Affon•o 
de S1uza, com relação á donataria de Santo Amaro, 
Lar H- toi em 1 ti56 uomeado governador da caiJitania 
de Nosm Senhora do Rosario de Paraoaguá. formarta 
pelas quarenta leguas da parte do sul, da doação de 
Pero Lopes, tomantfo posse du cargo em maio de 
1660 ( 13), anno em que se presume ter sido a po
voaçho de S. Frandsco elevada á categoria de villa. 
- In\·estido das funcções de alcaide e capitão-mór, 
lugar-tenente e procurador do marquez de Cuscaes 
«nas villas das quarenta Jeguas da parte do sul», 
cabia-lhe presidir, dentro da zona de t-ua jurisdíeção,. 
ás cerimonias de elevação d~ povoados a villas. São 
Francisco perteoeia á douataria de Pero Lopes, e&
tava comprehendída nas quarenta leguas acima refe
ridas, e foi provavelmer.te no caracter de represen
tante do marque;.; que GabriPI oe Lara aqui esteve 
( 14 ) afim de assistir ao assentamento do pelourinho, 
com o qual se ratificava a criação de villas ( i5 ). 

( 13)- Vieira dos Santos- "liem. hist. da ciclade de 
Pal'anaguá. 

( 14 ) - Diz o dr. F.rmelino de Leão- Pamn?guá his
torico, cap. IX, in ltibe1·ê, n. 17, provavelmente firmado em 
algum do<}., que aliás não cita, -que em 1668 Gabriel de 
Lara, descendo fol caminho dos Ambrosills, viera de Curityba 
á ilha do S. Francisco, onde, em 3 de dezembro daquelle 
anuo, erigi ll pelourinho. · 

( 15)- O pelourinho que ratificou a criação da villa 
de S. FranP.isco, devera ter sicto de madeira de lei. Só em 
fi!iS de 1806 ou princípios de 1807, é que foi assentado o, 
pelourinho de cantaria, cujas peças ainda existem nesta ci
dade. - Em 7 de agosto de 1805, a camara mandou vir á 
sua presença o official de canteiro José Baptista, e com elle 
ajustou a fact.-,ra de um pelourinho de cantaria, « com qua
tro argollas de ferro, farzens e facão ,, devendo o referido 
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O dr. Luiz Gualberto, a quem de>emcs o h isto
rico f! a nos8 a terra e cuja Contribuição para a hi.~to
ria, do Estado de S. Catharina, publicada na Rev. do 
lnst. Hist. e Geog1'. a e 8. Cath., tem serYido de 
t~ubsidto aos bistonndores catharinenses que posterior
mente Fe referiram a eeta c1dade, - tambem regista 
a ver~ão encontrada em varios autores relativamente 

.a Gabriel de Lara como funciador da villa de S. Fran
cisco; o emerito pesquizador. porém, estâ longe de 
nccei ta r essa versão com o Yerdadeira, accrescentan<1 o 
.adiant.t>, no traJ,alho acima citado, que quem a fun
dou não foi o cap1tão-mór de P:unnaguá, mas o ca
pitão :t~Ianoel Lourenço de Andracte. -Era o que 
fl:wa 8 ~· ntender o propríu Lourenço de Andrade em 
eeu testamento feito s 19 de outubro de 1663 ( 16) 
e dizia o Livro das Novidades. nestes termos : - « Foi 
·a mesma vJ\Ia fundada no anno de 1660, sendo os 
sPua fuodarlores Maneei Lourenço de Andrade e Lniz' 
Rorlrigues Cavallinbo, q:1e com o limitado numero de 
~eus povoadores igualmer.te fundaram a primeira ma
triz, qne até o presente existe ( 17) ., . 

official « juntar as peças com degráos de cantaria, tudo com 
segurança e bem feito, sem que este senado tenha pomão 
alguma de assistir com materiaes, senão sómente dar a qn<~n
tia pello que fica justo de 95$000 "·-Houve demora r) as
sentamento desse pelourinho e achando-se aquí em corrf'ição, 
no mez de novembro de 1806, o ouvidor geral e corragedor 
da comarca, dr. Antonio de Carvalho Fontes Renríques Pe
reira, não pôde este deixar de censurar a ineuria do senado 
da eamara, dizendo em termo de correi~ão o seguinte : « Deve 
haver maior eui•lado e exactidão na coneluzào das obras pu
blica~, Yisto que ainda se não acha assentado o Pelouriuh!', 
quando se procedeu no ajuste da dita obra ha mais de quinze 
mezes segundo se a~ha no termo de Vereança a fls. 167. 
~uanto ás obras publicas deve poc11der-se na sua factura, 
por Auto de arrematação na forma da lei ». 

(16)- Azevedo Marque~, op. clf. 

( 17 ) - Santos Silva - Cm·ta n. 10, in Rev. Tl'im, do 
1nst. Hist, de S. Cath. vol. 5, 1913. 
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Morte de Nlanoel Lourenço de Andrade - Domingos 
:Francisco lrancisques, o Gabecinha, seu successo1· 
- .Attribuições do capi.tão-mór e dos offidaes 
da camam - Eleições - Desorganieação admi 

nistrativa e ,judiciaria. 

Em 1665 S. Francisco era elevada a parochia, 
nccorrendo por esse tempo a morte de Lourenço de 
Andrade, seu primeiro capitão-mór, que, por de
claração de ultima vontade, foi sepultado na igreja 
de Nossa Senhora da Graça, e como '' pnncipal po
voador" da villa, defronte da imagem da dita t3.:nho· 
ra, na capella da mesma igreja. 

Com o seu cl.esapparecirnento, é de presumir não 
nomeassem desde logo quem o !?ubstttUI~se no cargo 
de ca[Jitão-rnór da v!lia, que, aliás, era urna rlependenc1a 
de S. Vicente e Paranaguã, "p0is em 1677 Th•>mr~z 
Fernandes de Oliveira, que era tambem capitfw-mór 
em S. Vicente, aqui exerceu jurisdicção, passand o 
cartas de sesmarias, como se vê a que passou no vi· 
garlo da vara, o padre Miguel Fa.ria Fialho, e em 1682 
o capítãc,-mór de Paranaguá, Gabrtel de 'Lara, deu 
carta de usança ao juiz Manoel .André Vianna, dei
xando de passar a de Manoel Santiago porque, dizia, 
em breve viria a esta villa o dr. Silvestre Baixinho~ 
que lh'a passaria ( 1) n. 

Diz o f'r. Luc::~l'l Boiteux ( 2) que f'tn J-! de fe
vereiro de 1666 Gabriel de Lara succedera a Louren
ço de Anrirade no governo da villa. Naturalmente, 
Lara, na qualidade de procurador bastante do marquez 
de Cascaes em seus dominios, dentro de cujos limites 

( 1 ) - Dr. Luiz Gualberto, op. cit. 

( 2 ) - Pequena histo1' ia Oatharinense, p 30. 
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se localirava S. Francisco, - achou-se na obrigação, 
ou mesmo recebeu ordem, de dirigir, ou, melhor,. 
fisca1izar, de Paranaguá, onde era capitão-mór, al
caide-mór e tantas outras coisas mais, - os negocios 
.da villa, então nascente, até a nomeação de outra 
pessôa para o cargo que ficarit. yago, sem que, en
tretanto, o capitão-mór de S. Vicente, como vimos· 
acima, deixasse de envolver-se na sua administração. 

Annos depois. Domingos Francisco FranciEques, 
cognorninado o Gabecinha, aEsumia as funcções (( e ca
pitão-mór de S. Francisco, na qualiàade de repre
sentante e loco -tenente do marquez de Cascaes, o 
que é confirmado pela noticia regi;.tada no Livro das 
NovidadPs e citada por aantos Silva ( :3 ), encontran~ 
do-se ahi o seguinte: "E foi primeiro capitão-mór 
que servio Manoel Lourenço de Andrade por ser el:lte 
o mais entendido, e depois d'- lle seguia-se o crrpitão -mór 
Domingos Francisco Fmncisques, o Gabecinha ". 

A despeito de ter assegurado a indeper.dencia da 
villa e fiado á rneErna certo lustre, ·' elevando-a pelo 
seu predominio e importancin á categoria de capi
tania, firmando os iimites ria mesma desde a barra 
de Guaratu ha até Massiam bú ( 4))), Dl)mingos Francibl
co Francisques exerceu em S. Franci!'co verdadeira 
tyrannia , comrnettenclo actos os mais barbaros qlle, 
pelo requinte de perversidade de que se revesr am, 
jamais puderam ficar esquecidos na memoria do povo. 

O meio, a epoca e mesmo a circuostancia de en
contrar-se a villa dentro dos domínios de uma dona
taria até pouco antes em litigio, turlo contribuia para 
acoroçoar o Cabocinha a exercer vmgancas pessoaes, a 
fazer Eentir tão directa e flagrantemPnte os poderes 
de que Ee achava investido. a ~mpôr-se com arro
gancia e com orgulho no animo pu'::ltco, submetten
do-se todos ás injuncções do momento, seru terem 
para quem appellar. 

Demais, o capitão-mór, com attribuições varias e · 
as mais disparatadas possivei~>, sn perinteudendo a po· 
licia, o recrutamento e a~ obratl publicas, e resolven-

( 3 ) - Carta n . 18, in Rev . Trim. do Inst. Hist. de 
S. Oath., vol. V, 1916. 

( 4)- Dr. Luiz Gualberto, op. cit. 
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do com a camara os casos mais importante~, - era 
tudo na localidade:, sendo, por isso mesmo e apezar 
de gratuito, um car.,!O que muitos dest>jav~m. exercer, 
recahindo a ~ua nomt>a~ão nas pef!soas prmc1paetl por 
sua nobreza e fortuna. Chefe local das ordenanças, 
officiaes e soldados deviarr.-lbe inteira e cega obedi-

• ench1, e quando ~e approxim:lv:: de um grupo. _nos 
luaares publicos torlos emmudec1am e se descobrltlm 

o ' . 
com o mais profundo respeito ( 5 ). 

Devendo s~r provido por eleição, entretanto em 
S. Francisco, c 1m o em Paranaguá e oütras 'illas. exis
tentes na donat1 ria de S . Amaro, a que pertenciamo~, 
o carO'o de c::tpitão- mó r era de exclusiva nomeação do 
donatario 'ó depoi~ da correição de 1720 é que se 
regularizou a m< nFir a de_ preencher-se o . cargo, de 
conformidade com o Heg1mento das Ordenanças, em 
dia previamente ma~c~do e C1Jm _a assisteucia do ou
vidor geral ou do!! JUtzes e offic1aes da camara, que 
mandariam oubl icar edital convidando ''os homens bons 
que andavain na. governança. da villa ··, a ton:arem 
parte na eleição. Os nomes da:: tres pessoa~ m~1s vo
tadas en.m en,·indos no go''t•rnador da c::~pitama, que 
dentre elles, no<:lP !u la o t}Ue melh or lhe parecesse, 
mandando pas~ar-lhe pat~nte, sem a qual_ e eem q~e 
pte.;ta.t-e juramento [Jetunte a camara, nao .ll~e sena 
dada posEe, nt' m pod!'ria entrar em exercicto, que 
e:eria de tres anuo~. com direito á reconducção, de
, ·entio nvs impedimento ser t:ubstit~irlo pelo_ t::arg:u
to-mór e. na falt<~ de3~e. peio C!IJlltào ma1s nntrgo 
dhs ordeuança~;. 

Pires Pardinbn, qu~nrio foi ele fua visita ::t e11tns 
pa1agen:~, apontandll uma das cau·a<~. da ~marc~1a 
então aqui r.lominnnte, detxtua esclareCirlo que a vJIIa 
e todas as tern, qut> constituiam a capitanm de que 
o marquez de Ca ·c·nes fôra donatario, tinba_m passa
do a pe1ttncer :i c, rô::~, não havendo mms mot1vo 
para« tantos abusos que nella huuve, quantos furam Oti 

procuradore~ que o dito marqut>z. cá mando_u, que 
obr3vam Fegundo a YODtllrle do fl1to donat?.rlo e tal 
era o procedimento dellts ". accrePceotando, com(} 
advertencia e pn: precaução - "e quanrlo acaso 
venha alguma pesEôa para deBta villa tomar poEae, 

( 5 ) - Dr. Washington Luiz, Capitania de S, Paulo, 
rs. 5/5 . 
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como donatario della, lh'o não deve consentir a ca
mara e mais moradores ( 6 ) •. 

O ouvidor, no seu provimento, parecia reflectir a 
impressão protundissima que deixara o Cabecinha no 
espírito da população, em cuja memoria seriam vivas 
as scenas horrorosas de que a vi lia fôra theatro, ten
do coiJlo prota(!onista o tragico capitão-mór Domin
gos Francisco Francisques. 

A chronica da villa, esse Livro das NovidadP.s in· 
felizmente subtrahido da nossa camara, registava 
esses actos barbarod e prepotentes do famigerado Oa
becinha, narnmd o ao vivo, na sua linguagem pittores
ca, ·• a sacrilega resolução do dito capitão-mor, de 
mandar apromptar uma canôa velha" e violentamente 
fazer nella embarcar o parocho da ,·ma, frei Fermm
do, da Ordem dos Benedictinos, com o fim de con
duzil-o barra fóra, ''onde o deixaram á Divina Pro
videncia'', tendo como alimento uma cambada de 
peixe secco, ignorando-se " o firo ultimo do dito 
reverendo parocho '', - tudo sob o pretexto de que 
o beoedictino se oppuzera a que o capitão-mó: en
terrasse um seu filho na igreja, do arco cruzeiro para 
dentro, como pretendera, allegando serviços prestado~ 
na construcção da matriz. 

Algum tempo depois, tendo-se mutuame te as
sassinado seu irmão. Mif!uel Francisco Franeisques, e 
seu parente, Joào Mór Vieira, ambos juizes ordinarios, 
por causa de Anna Lamim, mulher do seguncto, de 
quem vivia separada, e Cabecinha, por intermedio de 
seu referido irmão, tentara fazel-os ''se congraçarem 
em amizade", - o capitão-mór, enraivecido por vêr 
a sua intervenção frustrada e chegar a tão inespera
do desenlace, sabe a procura da mulher de seu pa
rente, causadora dessa scena de sangue, e mata-a 
com um tiro de bacamarte, deixando n seu corpo in
cineraNe, noite dentro, com n fogo das buchas 
ateado ás vestes. 

Dommgos Francisco Francisques, após esses cri
mes, foi. processado e condemnado pela relação da 
Bahia, morrendo provavelmente em 17i 3 ( 7 ) -
homiziado, diz a tradição, nas Laranjeiras, onde obrí-

( 6)- 5. prov. de Raphael Pires Pardinho 

( 7 ) - Dr. Luiz Gualberto, op. cit. 
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gava oa que por alli passavam a construi:-l~e u~a 
trincheira com para-peito de pedras. soltas, amaa exts
tente naquelle lugar { 8 ) ... 

Concomitantemente com o capitão-mór~ a~minis
travam a villa e exerciam os cargos de JUStiça, os 
vereadorer.J que constitutam a camara. Segund~ o dr · 
Luiz Gual,berto, parece que desde o estabelecimento 
de Manoel Lourenço de Andrade houve por estas. P.a
ragens uma certa organização judiciaria e a~mtms: 
trativa existindo aqui juiz ordinario e tabelhão. E 
de crê~, porém, que essa o_r~an~zação date de !66~, 
pois um anno antes, como Ja cttam~s em ~ota, veto 
de Paranaguá um juiz, por ser o mate pro:nmo, para 
procedtJr ao inventario do capitão FranCis~o Al~es 
Marinho, um dos povoadores de S. .Franetseo, mato 
não haver justiça na villa 'novamente ertada. 

Nesse mesmo apno de 1B60, f~c~Q que. ve~ cor
roborar a nossa supposição, sendo JUIZ ordmar10. Ma
noel Santhiago, procedeu-se na fazen~a do Fr~as a 
uma devassa pelo assal'!sinio de . J_?aqmm de Fn~ e 
Pedro Lamim. Vista em corretçao, declarou Pues 
Pardinho ser a devassa mais antiga existente em car
torio e a primeira que se tirou nesta villa " e_ com as 
3ú testemunhas da lei, que j.á se não prattca pelo 
juiz moderno ". . . 

A camara compunha-se de dois juizes ~r~manos, 
tres vereadores e procurador, que eram e1e1tos por 
um annQ. . b · 

Os juizes, quando andavam pela vllla, ~r~m .o n-
gados a trazer varas vermelhas, como msJgDla de 
sua investidura, e davl\m nos. po:voados de sessenta 
vizinhos para baixo, uma audtencJa por se~ana~ de
vendo cada um fazer a sua semana, e tmbam os 
seus meirinhos que ex.ecutavam os . seus mandados, . 
guardavam a villa e tocavam ? smo da camara 
entre as oito e nove horas da nOite. Nos lugares de 

( 8) - Em 5 dti! maio de 1720, a eama.:a, por or~em 
de Pires Pal'dinho, arrecadou os bens de Dommgos Franetsco 
Franeisques, constantes de umas c t~rra ._da outra bant!.a desta 
villa, na paragem da Olaria,, - fo1 abt pro-vavel~ente que 
elle se homiziou - uma prensa de espremer mandioca, uma · 
casa situada na ~illa, tres cadeiras, dois bancos de e~cm~~> 
e um cabide de armas. A casa estava alugada ao v1gano 
d. Antonio Roxadelli, pelo preq,o de meia paiaea por mez. 
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vinte vizinhos para cima, a uma Jegua do conse· 
lho, havia um juiz da vintena, escolhido em camara, 
annualmente, e que julgava as contendas entre os 
moradores até a alçada de $!00. 

Os vereadores, sob a presidfncia do juiz ordina-
rio, deliberavam sobre o que era <c bem commum, 
direito e justiça »1 e decidiam, sem appellação, os 
feitos de almotaceria e os crimes de injurias verbaes 
e furtos pequenos; tomavam conhecimento de todos 
os bens do concelho e se elles eram devidamente 
aproveitados ; investigavam se algumas possessões, 
servidões, caminhos ou rocios do concelho andavam 
albeiados ; faziam arrecadar as dividas do concelho 
e punham em bôa guarda os seus bens, de modo 
que se não damnificassem ; mandavam fazer os co
f:.-ee necessarios para as eleiçõAs e pelouros, as arcas 
e armarias para as Pscrlpturas e outras coisas serem 
nelles guardadas ; faziam guardar em uma arca 
grande e bôa todos os foraes, tombos privilegies e 
quae quer outras escripturas que pertencessem ao con
celho; tomavam conta ao procurador do anno anterior, 
executando- o pelos bens delle, se f esse encontrado 
em alcance ; contractavam por empreitadas e jornaes 
as obras do concelho; punham em arrematação os 
acougues pu blicos, sendo acceita a proposta do que 
cortasse por menor quantia ; aforavam certos bens e 
faziam apregoar em hasta publica todas as rendas do 
concelho ; tinham a seu cargo as obras publicas, emen
davam os costumes anttgos e faziam novas posturas, 
taxavam os salarios do11 officiaes mecanicos, jorna
leiros, mancebos e moço!! de soldada ; taxavam a 
louça e o calçado, não podendo, porém, taxar o pão, 
o vinho e o azeite, salvo em caso de necessidade. 

O procurador zelava pelo que pertencia á fazen
da, taes como rendas, coimas, predios e construcções; 
requeria os concertos de que precisassem as casast 
fontes, chafarizes, poços, calçadas e caminhos; apre
sentava no fim do anuo um relatorio dos negocios 
que lhe estavam affectos e, acabada a sua gestão, 
expunha aos vereadores, pernnte a caruara reunida, 
quar a situação dos negoci<Js do concelho, afim de 
que os seus sucessores soubessem c como as Cúisas 
estavam e o que sobre ellas deviam fazer»; arreca
d va as rendas do concelho e pagava as de:3pezas 
ordenadas pelos vereadores, sendo responsavel pelo 
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dinheiro arrecadado e pelas despezas que fizes:;e eem 

autorização 
As eleições para o preenchimento de@ses cargos 

eram teitas triennalmente, pelas oitavas do Natal. Reu
nidos em camara os officiaes que acabavam o seu tempo, 
chamavam os 1wmens bons ( 9) e o povo, e abi, pelo 
juiz mais velho, ou pelo corregedor da comarca, eram 
tomados os votos para a escolha de seis pessoas que 
deviam eleger os concelhos dos trcs annos seguintes. 
Esses eleitoret'l organizavam róes coü. os nomes das 
« pessoas que mais pertencentes lhes parecessem », 
devendo ser tres para cada official, e o juiz escrevia 
em uma pauta e vaJios pelouros - como se deno
minavam os biíbetes que eram collocados em bolas de 
cera da terra - os nomes mais votados e que se 
conservariam em segredo. A pauta e os pelouros 
eram mettidos num 11acco com tantos compartimentos 
quantos fossem os officiass, c dabi era feita ~nnual
mente a eztracção das bolas de cera, denomiD}.}ndo
se a esse acto - eleição dos 1Jelouros, sendo as peEsoas 
que nt'lles sabisser_n, officiaes _d~_uante o anno. As va-
gas eram preenchidas por eletçao de l1anete.. . 

Só podiam occupar es8es e outros offictoE pub~t
cos o~ maiores de '.:!!) annos, enrlo casados. e os maiO· 
res de 40, sendo solteiros ou viu vos. . . . _ 

Além dos otllciaes da camara., ex1st1a o escnvao 
que cumulava o cargo de tabell~ão do pub1tco e n:aia 
aonexoE! sendo o lua-ar preenchidO por arremataçao. 
Em jan~no de 1794,

0 

o alferes Alberto Luiz de Oli
veira apreaentou á camara de S. Franctsco uma pro
vi~ão da Real Junta de S. Paulo, «pela qual mos
trava ter arrematado o~ referidos cargos pelo tempo 
de tres annos n· e tendo elle, em 1&00, dei'l'ado de 
renovar a sua 'provi~ão. porque de&ejava. c!ecl_icar-se 
::;o seu negocio, a camara elegeu para l??bsnt~tl-o: 
Jo~é Caetano da Costa. que devia mandar mcontmentt 
arrematar o officios eru S. Paulo e, emquanto o não 
fizesse, tirar supplemento no juizo da Ouvidoria da 

( 9 ) - ,. . . . pela expressão homens bons, ~nsina Coe
lho da Rocha entendiam-se então as pessoas ma1s gradas da 
terra, e, mais 'tarde, se~undo Candid_o Men~es ( Codi~o Phi
lippino, nota L" ~o § 6.• da 0··~-! hvro I, t~~· 67 )! aSSlm ape
nas eram deuom1nados os mnmc1pes que JU. hav1am desem~ 
penhado algum cargo na administração local •· - Mr.x F~el
nss Histnria da Administração do Braszl, se)_)arata do Dzcc. 
·Hi;t., Geogr. e EthJWgr. do B,·m;il, P· 41. 

• 
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Coma~ca, em Paranaguá. - Vindo aqui em correição 
o ouv1do_r João Baptista de Guimarães Peixoto, lançou 
e~le no llv~o de termos de vereança a seguinte pro
visão : « VIsto em correição. O termo de fls. 89 ( no
m~ando o e~cr1va.o ) e tudo o mais que se acha es
crtp~o até fls. 92, julgo nullo e incapaz de produzir 
effe1to algum, por ser escripto por um homem parti
cular, que não era escrivão. Advirto á camara usan· 
do daquel!a equidade e comiseração que de~o ter 
que nunca abuse de sua jurisdição e tenha a temeri~ 
dade de fazer aquillo que não póde. Fique ultima
men~e na intelligencia de que nem essa equidade e 
com1s~raçãn eu poderia ter, se no termo de fls. 9 
não disEessem que o pretendido eleito escrivão me 
requ_eresse o upplemento, vindo .por il~so a reconhecer 
a mmha autoridade e JUrisdição, e a necessidade do 
suppl~mento, e igtlalmente a praticar um facto de 
autondade que não tinham e não podiam te . Donde 
se ~eg~e que no termo de fls. 89 praticaram uma no
to~Ia mco~erencia, filha quasi sempre da rusticidade 
e Ig~or~nc1a, o que_ attendo. Como porém é regra 
d~ _direito, que aqmllo que no seu principio é nullo e 
"VJeJOso, sem_Pre o é e fica sendo, sem que o tempo possa 
sanar, por Isso tudo o que o escrivão actual e11cre•eu 
ant~s de ter supplemento, reputo e julgo de nPnhum 
effe1to, ~passe~ a reformar, camara, juizes todos 
os que tiverem mteresse, havendo a custas que se 
fizerem, dos fabricadores do termo.> 

Competia ao escrivão da camara lavrar os dccu
mento~, posturas, termos de V~"t'eança, verba de receita, 
orden de despeza, arrendamentos e feitos de injurias 
ver~ae2 aos vereadores e almotaceis, e lia na primeira 
sessao de cada mez o respectivo reCI'imento E . ' o • 

xerc~am os c~rgo" de alrnotaceis duas pesl!oas 
e_m cada mez, ser~mdo em janeiro os juizes ordina
rlos do_ anno antenor; eru fevereiro. os dois vereado
res maiS velhos ; em março, um vereador e o procu
rador, e nos mezes seguintes «nove pares de homens 
bona dos melhores que houvesse no concelho que 
esse ~nno não fossem officiaes de\le ». - Cumpri'a-lhes 
fiscalizar _a obser~ancia das; posturas com relação t-is 
mercado~Ias; verificar a exactidão dos pesos e medi
das, obngando os negociantes a aferil -os duas vezes 
ao ~nno pe~o padrão do concelho~ assistir no merca 
do a repartição da carne e rlo pescado e mand ar 
fazer mensalmente a limpeza da villa. ' 



-38-

Oa juizes ordioarioa percebiam 41000 por anno, 
tendo, porém, o maia velho mais 48000, vJak» exercer 
ambem aa fuoeçGee de juiz de orpbAoa ; o eaerivlo 
da camara, 30JOOO, e r alcaide, careerelro e porteiro 
daa au.dieaeiaa, 1~1000. A'a ve1ea dividiam 881811 ulü
moa o8lcio1 e nomeavam IUDa peeaea para o cargo 
de alcaide e carcereiro com o aalario aonaal de 81000, 
e outra para o de porteiro eom 4J()OO, eomo eacee
dea em j 797, quando o aleaide Joio Alva de Car
valho, que tambem era porteiro e carcereiro, lai de· 
miUldo « por sempre andar embriagado e cheio de 
bicboe » ••• 

As aHribaiç6ee do• ofBeiaee da camara qub dei
xamoe rep adM liDhae acima, co01mvam das Ord6· 
taaÇõt8 Plail~s (!O), que eram in"iramente dea
conbecitlu por esms baadas. cujo• negocio& publices, 
DIG obltaG&e ter havido aqui, nos primeiros tempos, 
um inicio de organlução administrativa e judiciaria, 
andavam a bel prazer dos homens da governaoça, 
qu'! exerciam oe aeus mandatos inepiradoe nas vagas 
e eebatidae remioileencias que por ventura poderiam 
ter e transmittiam ao. eus l!ncceesores, - do que 
observaram noe centros de onde sabiram para o po
voamento deatas paragens. 
-Foi Pires Pardinbo quem, com o seu espírito de 
de organizador, estabeleceu a ordem e a lei na villa, 
quando foi dessa admir~svel e {lenoeieeima viagem ao 
sul do Brasil, e que lhe valeu a perpetuaçlo de seu 
nome na hlstoria doa antigos nucleos de povoamento 
aitnados uoe actuses Eatados do Paraná e Santa Ca
tharina. 

( 10 ) - V. co'll rel~ão ás attribuições do offi.ciaes da 
camara, eleiçõe&, etc.,- o resumo dos títulos respectivOE, das 
01·dP.naçõe.~ do Rei110, feito por J Felix Henriques Nogueira, 
em sua obra - O municipio flO s~culo XIX, ed . teYista e 
annotada pCJr Agostinho l''ortes, p . 56.16&, e Max FIE"iu s, 
op. cit.1 p. 40 e segs. 

:BllfJhtJeZ l"i'res Par4;'*' AlyttftB h?los tiogmphidJs 

- J1 C'rlrrettãb lé :t: !JO. 

O eeem~er Blfbael Piree Pardiu&a fada 
r1e da Beíaçt.e G P quaado foi nomeado. em 

n•7~ para o piahOH ear,o de ot~vidor e corregedor 
~&rai da capi&aaia fite S. Paaro. 

R tbem dê <vat~ta. tn ~ta o u ~rftt>o, al-
ua a '\oe te s CMthtt ~o jotl.Skmt OIS Ma ãltus 
pre tlot ota,s, dite o M ~ Mattrondea, um llOtll. 
a Docwne.w.os )mt-a 11 hiltON do Parnn6, qutJ Panlt
nbo merece, eMN ~ m gt ~dto él'l~ }le ti'Ô· 
polt~ ao BrasU, I ar de de ta ue pela taa cotnpetencia 
e peta aaa in egrhlade. 

Deixando a outid4WtA e • Paul , ~r 
Portq 1, e, em 1734, Mdo cie lftb *a r 
da Supp1i ~lo de Lt ~ I ftbtamttbltt o r 
na q · e im i o d l&lllall 111) 
TljllC'O, dfatrmto dfamanti c1 cottUil't!a do 8 l't) Ftro, 
em M n&e Oe • ft!bd .. ell lo dcth ~a, em 
I!Uas valiosas Metnorias ( 1 ). tra 11 etftt Q ae
guiotes ~ rigorosA liobaa• que DQS dAo a conbtcer a 
eofibratura e a aobreza de eepirito de&~e vulto tio 
estreitamente ligado á historia das aatig~s villas do 
sul do Braeil. 

1t Para o c'lrgo tte tntebdeote tto~ tttatnsbtea -
diz ease h~Nria<ior - que o gó'Vettl d côrte, com 
toda BIAb, sempre con ltlerou C!IUbo tJ mata melib 
dtoso e de hH\Ior ponderação, que bavitl bl\ capitania, 
n!t) podin elle llchar llinguem m is proprio que o dr. 
Raphl\el Pires Patdinbo. Já de idade de aetebta ao no , 
quando tomou po~se da iotendeucla, a uhla iotelli• 
gencia cultivada, á pratica de muitos àllbos como ma-
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gistrado, a profundos conhecimentos de jurisprudencia, 
reunia um caracter firme, rígido, severo, desinteres
sado. O excessivo zelo, que mostrava pelos interesses 
da fazenda real, o tornava muitas vezes inexoravel 
a supplicas de necessidades imperiosas, que poderião 
ser attendidas em troca de pequenos sacrifícios. Em 
muitas occasiõea rebateu com coragem as pretenções 
dos poderosos contractadores, quando pretendião se 
desviar das condições do contracto: era-lhes mais fa
cil obter qualquer favôr da côrte ou do governador, 
que do inflexível intendente. Não procurava grangear
as sympathias do publico, e nem temia seus odios e 
descontentamentos. Era probo, honrado, recto; mas 
cruel, deshumano, cego instrumento das ordens da 
côrte, que não conhecia a CQmpaixão. Por vezes Gomes 
Freire de .n.Ddrade deixou ás suas luzes a decisão de 
negocios difficeis e complicados; e nos que dizião reR
peito á administração dos diamantes nada resolvia 
sem ouvir o seu parecer. A elle foi em 1. 756 in .. 
cumbida pelo rei a reforma do regimento dos gnar
da-~óres e superintendentes de Minas ». 

M. Marcondes, na obra já citada, defendendo 
Pires P~rdinho da accusação que Felicio dos Santos 
lhe faz, de cruel e deshumano, diz que o autor das 
Memorias do Districto Diamantino deveria julgai-o á 
luz do tempo, csbendo ás ordens emanada!! da me
tropole a culpa de crueldade e de deshumanidade com 
que os funccionarios, en~ão, se desempenhavam de 
seus cargos, e con~ra as quaes não podiam prevalecer 
as melhores intenções. 

De sua passagem pela Ouvidoria Geral de S. 
Paulo, prosegue o annotador dos Documentos para a 
historia do Paraná, em vez de traços de crueldade, 
Rapbael Pardinbo, apE'zar de sAvero cumpridor de 
seus deveres, deixou, melhorando a administração e 
a justiça das villas que visitou, as melhores provas 
de seu caracter firme e justiceiro. enfrentando abusos 
de gente mais graduada em defeza dos direitos e dos 
interes~:~es da mais humilde, e mostrou-se moralizador, 
paternal e paciente, no conselho e na lição, esperando 
obter dos homens que melhor se conduzissem dahí 
por diante ( 2 ) . 

( 2) - Documentos, l .a serie, ll· 190. 
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Pires Pardinho, quasi octogenario, ca:c.çado e doen
te por volta de 1740 pediu demissão do cargo de in
te~dente dos diamantes e voltou para Lisbõa, onde 
morreu aos noventa e tantos annos dt! idade, no cargo 
de ministro do Conselho Ultramarino. 

Como ouvidor de S. Paulo, veio em correição 
ás povoações do sul, iniciando a sua visita, em fins 
de 17! 9, pela Laguna, que elevou ~o mez de j~neiro 
do anno seguinte á categoria de vtlla, determman
do-lbe os limites, dando providencias sobre arrua
mentos e modo de construcções, prohibindo o captivei
ro dos índios carijós, tomando, emfim, outra~ medidas 
de vantagens para os moradores e para a vtlla nova
mente criada. Dahi, seguiu para a ilha de Santa 
Catharina do termo da Laguna, e deixou provi'llentos 
permittindo que os seus habitantes fossem áquella vil
la pescar e recommendou á camara o tamanho das 
malhas das 1 edes ; que se elegessem capitão de orde
nanças alferes e dois sargentos; que se fizessem tronco, 
grilhõe~ e ferro~ para os criminosos, e que estes fossem 
enviados p~ua a -Laguna ou para Santos, e, finalmente, 
nomeou juiz ordlnario, tabellião e escrivão de orpbãos. 

Da ilha de Santa Catharina pa@sou o ouvidor á 
villa de S. Francisco, onde, ~erto, era ansiosamente 
esperado devido á situação precarta em qQe en
contravam os seus habitantes, situação criada pelos 
desmandos de um de seus ultimos capitães-móres, 
como se deprebende da noticia de 1785, « deduzida 
da lembrança de pessoas mats antigas e de probidade 
desta villa de 8. Francisco», e registada pelo vereador 
2. o, alferes .João Silveira de Miranda ( 3). 

Diz o chronista, relatanflt) a chegada de Pires 
Pardinho e em continuação ás acenas descripta no 
capitulo anterior: « .•• e com estes tyrano!cos despo
tismos sem algum temor de Deus e das lets de S. M., 
vivera~ os habitante& desta villa alguns annos, até 
que sendo Deus servido olhar por suas necessidades, 
inspirou a S. M. que no anno de 1720 mandou a esta 
vllla o doutor desembargador Rapbael Pires Pardinbo, 
ouvidor então na cidade de S . Paulo, a criar com as 
suas sabias providencias a esta villa, e com et eito 

( 3 ) - SantoR Silva, fJ..•,·ta n. t.'J, in R e'-'· Tdm . do 
Inst. His f. r7e S. Cath., vol. V, 191G. 
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não só pelos seus Provimentos 111e organizaram os des

concertados membros d~sta repuhlica, como cessllram 

neHa os atrocíssimos insultos., que de ordinario se 
eetavam commettendo ~. 

Parece que o noticiarista suppuoha que o Oabe
cüzha ainda era vivo e governava a villa em H20, 

quando por e11sa epoca f:>~ia sete annos que elle era 
morto7 succedendo-lhe na capitania Frandsco Fernandes 

Camacho e exercendo as funcções de capitão-mór ao 

tempo em que Pardioho aqui esteve. Ago tinha Alves 

Marinho ( 4). M:11 , é de notar-se no trecho de cbro

nica cima transctipt.o, a refe enc1a á desorganizacão 

da \illa e ao f:1cto de Pardinho vir crial·a com as 

uas sabias providencias, versão que vem corroborttr 

o que o proprio ouvidor dizia em carta de S{) de agoatõ 

de 1721, escript& rie Paranaguá para a metropole
7 

ao 

relatar que havia doi annos se achava ausente de S. 

Paulo. tendo gasto todo esse tempo ero fl:\z r correição 

pelas p~oultimas povoações do E tado,- Laguna, Santa 

Cathanoa. S. _Francil!co, Curityba e Paranaguá,- ou 

para melhor d1ze~· em as crim· como de 1WVo ( 5 ) . 

Accrescemava o ouvidor que nisso entendm fazer 

o maior serviço ao rei e bem a esses povos que vi-

( 4 ) - Pires Pardinho estando informado de que esse 

capitào-mór servia ha mais de seis annos, suspendeu-o de 

sua· funcções para syndicar se effectivamente elle tinhá. 

tirado resideneia, de accordo com as ordeD.s reaes, e realizou 

nas. :asas. em qu~ se ~ehava aposentado, as eleições para 

capltao-mor e do1s cap1tães da ordenança. Foram mais vo

tado• para eapitão-mór. J oâo Lopes Biscardo, Alexaadre 

Delgado e Antonio de Oliveira Cereal, tendo tambem obtido 

votos João Gonçalves Lamim, Sebastião Alves Marinho José 

Vieira de Arzão, .Miguel Dias de Arzão e outros. Obtive

ram votos para capitão da ordenança da repartição da villá 

e barra grande, José Vieira de Arzão, João da Fonseca Pinto 

e Franci co de Arriolos, e da reparticão da barra do Ara

quary, Jo;,é dos Santos Ribeiro, João Goncalves Lamim e 

Diogo Cardoso. Alguns desses eram descendentes dos com

panheiros do fundador da villa de S. Francisco. - Em mar

ço de _1721, apezar d~ elEição eftectuada pelo corregedor, -

~go tmho Alves M~rmho era reconduzido, tendo apresentado 

a camara a respectxva carta-patente passada pelo general 

governador do Rio de Janeiro, Ayres de Saldanha, que lhe 

reD.ovava a nomeação c por ser do principaes desta villa e 

càpaz de servir e t>xeeutar o dito posto de capitâo-mór ~. 

( 5) - Moysés :\Iarcondcs, op. cit., p. 2'6. 
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viam tão distantes. c porque sendo esta a primeira 

correição que nella se fez, e onde não é facil faze

rem-se a miude, vir e passar por ellas, em pouco tempo 

se não podia bem attender ao muito do que neces

sitavam, para em parte se emendarem os erros e 

abusos passados, e se reparar aos futuros. E que este 

fosee o unico fim, que nellas me demorou, se mostra 

bem da certeza de que tLais util me havia de ser no 

mesmo tempo correr a maior parte das villas da co

marca e circumvirinbas áquella cidadP. (de S. Paulo), 

do que andar nestas ultimas pobres e miseraveis ». 

Realmente, a falta de commodidade que teria en

contrado nessas povoações parcas de recurso!!, a via· 

gem penosa que teria sido necessario fazer para che

gar a villas tão longe uma das outras, o esforço insano 

que seria preciso dispender para organizar essas admi

nistrações, o contacto com gente destituída de com

prebensão e desviada do cumprimento de seus de

veres, -eram sacrificios que bastariam para recom

mendar a solicitude e o zelo do magistrado que, dei

xando a séde de sua ouvidoria. assumira tão afanoso 

encargo, prestando, dest'arte, serviços ao seu rei e 

beneficios aos seus remotos jurisdicionados, que bem

diriam annos adiante o seu desprendimento e a sua 

abnegação. 

Em S. Francisco, Pardinho observou que a villa 

não progredia, apezar do local onde a fundaram 

prometter maior augmento do que tivera até então 

e as suas terras serem mais ferteis do que as de ou· 

tras villas que se iam desenvolvendo promissoramente, 

attribuindo a causa desse atrazo á falta de zelo dos 

sens moradores pelo culto divino e á inobservancia 

dos principias de justiça, não podendo c Deus N. S. 
faltar-lhes com o castigo que (a villa) tem experi

mentado» ; deixou bem aceentuado que a villa, como 

todo o domínio do marquez de Cascaes, passara a per

tencer á Corôa Real e, portanto, a camara e os mo

radores não deviam consentir a nenhuma pessôa, in· 

culcando-se donataria, da mesma tomar posse, e li

mitou, com assentimento da camara, o termo da villa, 

que ficou dellde então se dividindo ao sul com o termo 

da villa da LaguGa, pela ponta da parte do norte da 

enseada das Garoupas, e ao norte com o termo da 

\illa de Paranaguá, pela barra da Guaratuba, da parte 

. do eul. 
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Como se deprebende do art. 26 dos Provimentos 
de Paranaguá, determinou tambem que o cargo de 
capitão-mór fl>sse preenchido por eleição, de accordo 
com o Regimento das Ordenanças e leis estrava
gantes, o que se não fizera aqui até então, e, pos
sivelmente. como em P;uanaguá, proveu, de confor· 
midade com as Ordenações, sobre a obrigação que 
tinham os juizes e officiaes da camara e «homens 
bons da governança », de frequentar o culto divino, 
dando assim exemplo aos demais moradores da villa; 
da camara assistir incorporada á procissão de Corpus 
Ghristi, acompanhando com as suas varas, o Est<:>n
darte até a matriz, sob pena de multa de duas pa
tacas; dos habitantes da v11la e seus arredores assis
tirem tambem á meBma solennidade, sob pena de multa 
de umu pataca, e de todos os moradores das ruas por 
onde passasse a procissão mandarem roçar a testada 
de suas casas e enfeitai-as com palmas, ramos e outros 
ornatos, sob pena de multa de duas patacas; recom· 
mendou a defeza da terra evitando -se a invasão de 
estrangeiros e a incursão dos corsarios que a todo o 
instante roubavam as povoações do sul e outras do 
Estad(l ; regularizou a eleição de juizes e officiaes da 
camara e almotaceis, admoEstando-lhes que observasem, 
no que lhes dissessem respeito, as Ordenações do Reino, 
de que mandaria para aqui um exemplar; organizou 
a escripturação da receita e despesa do conselho; or
denou a cobrança dos subsidios de todat> as bebidas 
e peças de panno de algodão que se vendessem na 
villa ; p!'obibiu que os juizes e officiaes da camar~ tribu- · 
tassem o povo; determinou que annualmente se puzes
sem em praça os subsidiolil, firrnanio a camara contrac
to com os que por elles mais dessem ; recommendou 
que a camara communicasse ao general governador da 
capitania todos os factos que occorressem. taes como 
o apparecimento de navios estrangeiros na costa, a 
sua chegada ao porto e se nelle fizeram desembar
que; que a mesma camara não consentisse, pelos 
meios ao seu alcance, q11e nenhum navio estrangeiro 
surtisse no porto e examinasse a sua entrada e ancA
radomo, e que ninguem entrasse em relações com
merciaes com 3 sua tripulação, sob pena de perder 
todoe os seus haveres; estabeleceu a obrigação de 
ser declarada á camara a quantidade de ouro extra
hida, afim de que os faiscadores fossem a Paranaguá 
pagar o quinto real ; deixou instrucções sobre a no-
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meaç~~ e os deveres do escrivão da camara e do 
t~bell~ao, sobre devassas geraes, prisões, inventario ; 
diobe1ro, cu~adores e tutores de orpbãos ; tel!tamen
tos, bens de ausentes. regimento de custa9 · emfim. 
proveu sobre uma infinidade de coisas tão 'minucio
samente que clev_eria ter posto em embaraços a gente 
da go~ernança amda não atreita aos negocios intrin
cadJs~Jmos da. administração e da justiça, tal como 
PardJDbo, extrJCto cumpridor da lei, agora vioba esta
bele~el-os, sujeitando os responsaveis pelos destinos 
da Vtlla a penalidades rigorosas e sobrecarregando-lhes 
de _encargos jamais imaginados nestes confins, até 
ent~o entregues aos caprichos dos mais babeis e dos • 
ma1s expertos. 

P~ra ter-se uma idéa bastante nitida da situação 
precana em que se encontrava a villa de S. Francisco, 
~e~sa _epoca, no que diz respeito, muito e~pecialmente 
a JUStiça_. basta ~aber-se que não existiam aqui aR 
Ord~naçotJs do Rezno, facto que dava margem ás arbi
t~anedRdes que até essa data se cornmetteram, sendo 
am~a Raphael Pardinho quem !ls enviou depois de 
Cuntyba, em tres volumes in-folia, para que tivesse 
fim 11. ~esculpa que até então os officiaes da camara 
<maliciosamente atfectaram e não pa~sassem outros 
sess~nta annos (a contar de i660) sem a!? terE-m e 
c?ntmu.assem os offi.ciaes 8eus successores no ruesmo 
dJetrah:mento que os ~eus antecessores ( 6 )». 

Os termos de vereança andavam disper1.1os e foi 
elle. tambem quem mandou enfeixai-os no livro que 
abno, numerou e rubricou, e sel'viu no decurso de 
1720 a 1742. 

Por esse mesmo tempo n ouvidor ordenou a de
marcaçiio das terras do rocio ( 7) e tomou providencias 
sobre a con!!trucção da cadela e casa do concelho. 

( 6) - Dr. Luiz Gualberto, op. cit. -.A pedic1o do dr. 
.José Boiteux:, ojuizo de direitg desta comarca remetteu em 
-QU~ubro_ de .1919, Esse exempl~r d&s 01·denações para ; ar
chlVO h1stonco que se pretend1a fundar na capital do Estado. 

( 7 ) - Essa demarcação foi feita em 1722 sendo os 
Fu~ rumos avi-rentados em 1907, pelo engenheiro civil 
sreltas Cardoso, por ordem do dr. Luiz Gualberto então 
uaperintendente municipal. ' 
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A reorganização levada a effeito por Pires Par
dinbo, foi completa e radical, e as suas determinações 
orientaram por muito tempo os officiaes da camara. 
no desempenho de suas funcções, verificando-se pelos 
termos de vereança ainda existenteE nos archivos 
municipaes, que, em occasiões embaraçosas, ao sur
girem casos intrincados, os juizes e vereadores recor
riam aos provimentos da <.:orreição de 1720. apezar 
de posteriormente outros corregedores terem vindo 
aqui com regularidade . 


