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'i~ ESCASSEZ de noticias impre sas da historia patria,
~ tornando-a pouco conhecida e apreciada inda mesmo
~j-- por aql1e11es que com e pecialidade se dedicão ao cul
tivo dos e tudos bistoricos, BReitou-nos a levar a effeilo hum
plano, que, comquanto uperior ás nossas forças, promette
;í litternlura brazileira os m::lis lisongeiros re ultadosj se
Deos permitlir a realisação do nosso empenho, ou por nós
ou por outrem que melhor sali faça e se clesidercttum.

Odesempenho deste plano, facilitando hum completo e
veridico exame da historia do nosso paiz, permittirá aos
e tl1dio os e amante das nos a cou as, o conhecerem os
feitos notaveis, importantes e gloriosos de nossos antepas
sados, que são paLrimonio commum de sua posteridade.

Por oulrO lado a riqueza de factos, tão interessantes como
curiosos e originaes, que, em verdade, abundão na nossa
hi toria descortinará mai uma senda aos litteratos Brazi
leiros, cujos talentos não fórem escas os, e nem de ampa
rada a imaginação; pois poderáõ perpetua-los na seena e no
romance, quando queirão robustecer o espirito nacional com
a recorda{:,ão das benemeritas ~acções de nossos antepas-
sados. .

Existem espar os por di1Jerentes archivos, bibliotbecas e
secretarias documeotos e memorias do maior interesse para
a historia patria, tanto na America, como na Europa, e mui
particularmente em Portugal. Colligi-los c)ll hum corpo, com
o que já se acha impresso, mas raro, formando uma obra de
consulta,Jacil para todos que quizerem consagrar ao serviço
da histol~ia do no so be110 llaiz eus talentos e diligencia;
pareceu-nos tarefa de não somenos utilidade para as letras
entre nós.



Mas reunir em bum só corpo as memorias e documentos
interessantes lia historia do Imperio} Ú medida que fossem I
descobertos e copiados, seria obra superior ás forças de um
individuo, e talvez ás de qualquer associação litteraria do
nosso paiz, a menos que não fosse assi tida do poderoso auxi-
liar do Governo; pelos clispenclios que demandarião a cópia
e impressão, além de esforços pessoaes e paciencia, sómente
aproveilaveis quando o amor da sciencia e segura critica os
dirigem, sem .falia r do tempo que se consumiria para que
semelhante trabalho podesse merecer o acolhimento dos
entendidos.

Limitando o nosso e forço a buma parte da histori:J na
cional, a empres:\ sob todos os :Jspectos se tornaria facil;
e assim se iria preparando gradualmente as base da grande
historia nacional, monumento destinado á penna mni habi
litada que de entre nós surgisse} e que aos enlevos de hum
estylo barmonico e correcto, reunisse outras condiçãe que
constituem o historiador oJanal dos povos no futuro, e seu
juiz no passado. .

Procedendo-se dest'arte a respeito de outros pontos cio Im
perio, teriamos em breve e suavemente collecçães impressas
de memorias importantes, que jazem desconhecidas; onde os
amigos e apaixonados da historia patria enconlrariüo rique
zas sem conta, que lhes proporcionarião ensejo de, i11ustr:Jn
do seu nome, fazer ao paiz e ás letras ine tima veI serviço.

Pede a verdade que confessemos que alguma cousa já
existe encetado com e te proposito, ·graças a esclarer,ida
direcção que deu S. M. o Imperador ao preparo de cópias
de muitos m\lnuscriptos importante, que se achão nos ar
chivos e bibliotbecas ele Portugal, e mesmo de França (1);
e de uma dessas cópias, por permissão de hum ilJuslrado
conselheiro da corôa (="), he que podemos levíll' ao prelo (3) a
presente historia, inda qne incompleta; mas este magn:mimo
pensamento do Soberano, de tanto int0resse para o Drazil,
merecia em sua execuç.ão ter tido outro c1eseovoIvimenlo.
Em nosso humilde pensar ganbar-se-ia dllplamente, se no

(1) Sirva de exemplo a obra do Capuchinho Francez Fr. Ivo de Evreux, in
titulada- Histoire eles ohoses aelven7les en Jl1al'(l.gna1J" es années 1615 et 16H.

(2) O Sr. Mjnistro do Imperio, consdhciro João rle Almeida PCl'cira.
(3) Scríamos injustos se n~o declarassemos aqui, qne muito rleYlimos á ge

nerosa cooperação do nosso digno comprovinciano o Sr. commcndador Jo é
ntonio Vaz do Espirito Santo, amigo dedicado dc scu paiz.
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lugar onde se extrahem essas cópias se fizesse logo a im
pressão, pondo o Govel'Do á venda os exemplares que en
tendesse conveniente, tanto :1qui como nas Provincias. Era
uma despeza fecunda} não devendo lastimar-se o empate
que em principio, e por algum tempo, houvesse na extracção
de taes obras, pelos proventos que se colheria com a vulgari
sação de tantas riquezas sepultadas no pó dos archivos e
expostas á perda irreparavel.

As cópiãS dos manuscriptos, que se achão depositadas na
Secretaria do Imperio, de mui poucos âo conhecidas; sua
vulgarisação he difficilima, e os que vivem nas Provincias
.e tão impossibilitados de consul ta-las e aprecia-las; por
tanto, assim como estão, de pouco proveito podem ser as
riquezus encerradas em taes dor,umentos.

He poi bem vi ivel a necessidade da publicação dessas
cópias por meio da imprensa, mas com certa ordem e classi
fica.ão, para que a obra seuào torne uma indigesta mi cena
nea, agglomerados sem critica e sem nexo tantos materiaes ..

II.

o Impel'io do BI'azil se compõe de uuas grandes regiões,
bem di criminadas em qualquer carta geographic::l, que
constituirão duas grandes colonias da Monarchia Portu
gueza. Iluma a do Norte ouAm<JZoniea, antigan1ente denomi
nada -E tado do Maranhão -, do primeiro nome do famoso
gigante dos rios; outra do sul, denominada Estado do Bm
zil, sujeitos ambos á Corôa portugueza, mas ob differentes
administracães.

Osegundo, precedendo ao primeiro, na descoberta e co
lonisaçãt1, e con egnindo no futuro impôr-Ihe seu nome,
estendia-se do rio da Prata ao cabo de S. Roqne, limite que
posteriormente alargou-se, reinando D. João V, até a elTa
da Ibiapaba. Tinha por chefe do governo nm vice-rei; e
sendo sua primeira sede a cidade da Bahia, teve esta por
ultimo de ceder o lugar á elo Rio de Janeiro.

O primeiro, menos fico em população, mas superior ao
segundo em territGrio e riquez::ls naturaes, partia ela serra
ela Ibiapaba e terminava na direcção ele sul i norte no rio
Oyapock. A' frente do seu governo tinha hum capitão-gene-
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ral, immediatamente sob a dependencia da Metropoli, qlle
em principio residia na cidade de S. Luiz do Maranhão, fi
xando-se por fim a sede do Estado na capiLal da capitania,
boje provincia do Grão-Pará. Durou esta situação até 1774,
em que as duas Capitanias do Maranhão e do Grão-Pará fi
cárão entre si independentes, e immediatamente sugeiLas á
Metropoli.

OEstado do Brazil tinha sob sua dependencia diIIerentes
capitanias, actualmente provincias do lmperio. O do iVIarn
nhão tinha outras, que, por cessão, compra ou abandono dos
donata rios á iVIetropoli, forão incorporadas ao seu governo;
pass:mdo de onze capitanias (') a quatro, que são presente
mente as provincias do Piauhy, Maranhão, Grão-Pará e
Amazonas.

Felizmente a vinda do Rei D. João VI para o Brazil acabou
com essas distincções, que sómente autorisava a djfficuldade
de communicações das duas Colonias entre si; sendo todo o
territorio americano sujeito ao dominio portuguez, elevado
'em 1816 á cathegoria de Reino, sob a unica denominação de
Brazil, e com buma só administraç:'o. Este grande rasgo de
politica, que cobre de respeito e veneração a memoria des o
grande sJberano, tão pouco comprehendido em seu tempo,
facilitou a independencia do nosso paiz, e, o que he mais
importante, o de não separar-se buma só peça do colosso
fundado por Portugal.

OImperio do Brazil, creado sobre abase do reino portuguez
de1816, fórma um todo, que será de indestructivel solidez se
os Brazileiros tiverem o preciso tino d~ conservar a unidade
religiosa, o laço o mais poderoso para a manutenção da na
cionalidade adoptada, e, com a preclara dyoastia com que
nos mimoseou a Providencià Divina, o systema de gov mo
que nos legou o Fundador do Imperio.

Sem estas condições nenhuma barreira poderemos oppôr ao
espirito de dissoluÇãO que tanto nos atormentou no primeiro
alvorecer de nossa emancipação politica, e que ainda póde
accordar, ameaçando destruir oEstado, talvez, o mais homo
geneo que exista no globo; em que pr:edominão em sua quasi
totalidade, um só idioma, identicos costumes, e o firme e o
mais inabalavel esteio de sua unidade, a religião catholica.

(') Eis os nomes das onze Capitanias: - ~laranhão, CUlUá, GUIUpy, Caeté,
Grão-Pará, Joannes ou ~Iarajó, Camutá, Gt1l'l1pá, Rio Ne[;l'o e Cabo <lo Norte,
que po teriormenle se chamou a Guielllla POl'tugllem.



Peçn inteiríça que, bem encaminhada, f3r~ no mundo, e cm
seculas mui proximos, immen o e brilhantissimo papel.

O cataclysma que e tli imminente no monu/) enropcl1 pela
lota de morte, travada entre a ruvoltlção e o chri lianismo}
ter:'l de assombrnr o oniverso nesta ultima metade do sccnlo
em que vivemo, pelas tran formações por que terá de passar
aquella tão interes an te parte do nos o globo.

Haverão grandes emigrações para as duns Americas, e o
Brazil aproveitará no seu tanto desses grandes infortunio .
Portugal, estreito appendiculo da renin ola lberi a, terú
terminado sua mis ão, em duvida glorio a . e a raça portll
guez:l, não podendo viver ob o dominio de soa poderosa
riv:Jl, abandon:lrá o torrão patrio para, junt:Jndo- e á seus
irmãos d'aquem do ALlantico, robu tecer o ímperio co
los aI creado por e forço ele commun antepassado.

Quanelo este fa to se. realisar, e não d(we esLar muito
longe, porque parece bem maelor:J a messe, leveremos con
tar não com a emigração ele nlguns milhares de famílias
mas com um verdndeiro exoelo.

Não desejamos firmar nos a grandez:J sobre alheios desas
tres; mas se este grande acontecil}1ento tiver de realis:Jr-se,
como he no a convicção, e promettern os ignaes do tem
po, devemo estar preparado para aproveitar dos ,eus
result:Jdos, sem duviela alt::Jmente beneOcos para esta parte
do mundo, o quinLo Imperio de que faHa o grande Je uita
Antonio \ ieira, e o unico, talvez, que a raça Lu itana esteja
predestinada a consummar. .

As fnmi!ias hespanhola e portugueza não se creárão para
viver juntas sob o PJe mo ceptro; e tarão empre em frente
uma da outra como os descenuente ele E aú e de Jacob.

Mas fomos mais longe do que desejaramos com esta di
gressão. Voltemos ao a umpto.

III.

Comprehendendo o antigo Estado do Maranhão, as capita
nias do Piauby, Mnranhão, Grão-Pará e Rio Negro, hoje
Amazonas, a historia de cada buma deltas se acha tão intima
mente ligada até '1774., .época drl divisão do Est::ldo em duas
capitani::lsgeraes independentes, ou melhor até1816, quando
se creou olieino do Brazil; que parece de razão que as memo
rias e documentos relativos á esses territorios e collcccio-



nem em hum ó corpo, a partir do anno de '1(112, época em
que começou a vingar a coloni ação e conflui ta portuguezas.

Os arcbivos da França, Portugal, IJespanha, Inglalerra e
IJoll:mdél contém preciosos documentos p:lra a nossa hi toria,
q.ue conviria solicitar, e, adquirindo-os, promover pela im
prensa sua vulgarisação ; conslilllindo, por assim dizer, hum
armazem rico de factos, e adaptado ao fim que terno em mira.

Convém muito que possuamos uma historia, digna por Slla
fórma e veracidade, da po ição que jú occupamos, e que vi
remos a occupar um dia cm face elo globo; quando aAmerica,
amparada de dou oceanos, sem receio de invasões barbares
cas, sob o impulso da mais eminente civilisação, achri tã, de
que er;, a herdeira e m:.ll1tenedol'i'l. souber sustenta-la com
a Slla hegemonia por toclas as regiãe da terra. Fotnro im
menso e glorioso, sem duvida reservado, por S11:'1 miraculosa
situação, a tão bella quão fpliz parte do mundo I

O que portanto fizerão nossos antepl1ssados de grande e
de notavel eleve-nos merecer o maior zelo e respeito, por
que he obree esesforços queassenta a grandeza do colos
so, de que 1êmto nos orgulb::lmos. IIe e> nosso patrimonio,
o nosso c limolo, e nos a gloria.

Não temos buma historia completa; temos retalhos alcu- '
nhados com esse nome; alguns não são maIS do que cópia
do precedentes, di tinguindo-se apenas pelo e tylo mai ou
menos correcto, disposiçãO das mflterias,;j ve.zes nenhuma
idéél adiantando, quanto á~ épocas notaveis de nossa hi to
ria, e ao quebe em geral bem conbecido. A causa deste facto
provém da falta de documentos e memoria contemporaneas
impres as, CJue muita luz podem dar, esclarecendo, recti
ficando o que ba de incorrecto e inexacto com a autoridade
ele algum nome.

E pelo que respeita fiO territorio, cuja historia desejúrélmos
que fosse melbor estudada e apreciada, pouco ha vlllgarisado ;
havendo ainda muito de inedito, e de grande merecimento,
sobre tudo nos archivos de Portugal.

O impulso elado por S. M. o Impel:aelor, na cópia de tan
tos e tão interessantes manuscriptos, deve ser continundo c
ef'ficazmente auxiliado} sob pena de expôr-se o paiz á perda
de documentos tüo predosos á sua bistoria. Basta o que jú
setem extraviado, e desgraçad:lmente sem remedio.

Julgamos por1:1Oto que procediamos com acerto, c vantajo
samente para o prliz, reunindo em um corpo ob o titulo de



-JliIemoTias pam a hisloria do anligo Eslado do ~Iara1lhtto,

- tudo quanto se ha escripto de importante, e se acha
inedito ou irnpres o, mas mLli raro a re,peito délS quatro
provincias mai septentrionaes do Jmperio: Amazonas; Grão
Parô, Mar:1nh50 e Piauby, que outr'ora constituião aquella
va \:1 olonia portugueza.

Parece de razão que nesta ela se de tr<lbalbos se devêra
prererir a ordem chronologica, sempre que se désse a pos-
ibilidade; mas não se verillc:.1I1do a lJypothese por não

possuirmos todas as memorias e documentos, entendemos
que podiamos u ar de arbitrio, fazendo imprimir em primeiro
lugar o que julgassemos de mais importante.

Entre todo os m::muscriptos ele que temos conhecimento,
sobre a historia do Estado do Marílnhão, demo prererencia
á obra do Pndre .lo é de Moraes da Companhiíl de Jesus,
intitulada: lfi,slorhL dCL CompanhicL de Jesus da PTovincicL do
lJJaTCll1 hão, que ás 1'eaes cinzas da Fidelissima Rainha Se
nhom Nossa D. R!aTianncL d'Ausll'ia, oflel'ece seu cmlhol' o
PadTe José de Momes, filho da mesma pJ'ovincia} anno
de 1759.

Comquanto de data mai:, recente que outros manuscrip
tos, e já com a perda da segunda parte, e por certo a de
m:Jior merecimento como aproprio autbor ol)sen a no eu
]Jrologo; milit3. em favor de ta obra a circum3tancia de ser
trabalho mais completo, nasepochas de que trata, que a mór
parte das memoria de que temos noticla, sem exclusão dos
Annaes de Berredo n ; occnpando-se algumas de factos de
huma época mui limitnda, e sem certo detalhes, indispen
savei pnra a intelligencia de muitos ponto bi toricos, hoje
de dilTIcil explicaçflo, (luthorisando a duvida obre n ua
existencia. Por antro lado accresce que, bem que não prime
esta proc1ucção pelo estylo, o ser escripta por hum cbronista
autborisaelo pela Companhia, de que era membro distinc.to,
be m~i~ buma garantia da veracidade dos facto relatados.

O estylo elo autbor sobre pesado, muitas vezes obscuro,
não pa sa de l1uma pallicla imitação de Jacyotho Freire; mas
he a obra rir,a em factos e de documentos de muito valor,
de circnmstancias pouco conbecida , que rectificJo e escla
recem muitos factos da historia patria, alguns bem pl'oble-

(') E 1c aulhor hc mui rcsumido em algumas cpochas nolavcis da historia
do ~lal'o1nbão, que dcvcriCto Illcrl)ccr-llw ouLra aLlcnção, solJrcLudo elll rclação
á conqui La dcssa Provincia pclos PorLuguczc~, c expulsão dos llollandczcs.



\Ill

maticos, e outros de propo'iLO dcsOgmados 011 esquecido
por autores que, orro tendo boa fé, procurár~o pela conspira
cão do silencio calar o écos dos feitos dos seus adversarias.
. Além de ql1C, tendo ido o nosso paiz creado pela mão dos
Jesuitas, sobre tudo as provincias que formavão o antigo
Estado do Maranhão, convinl1a elar preferencia a huma his
toria em que vem notados com extremo zelo, especificados
os afano os esforços dos filhos dessa valoro a Companhia,
íniqua e Cruelmente recompensada; corporação tão solida
mente organisada, que lhe cOLlbe o dom de não ter nem ju
ventude e nem caducidaLle; tornando seus flll1os, typos de
saber e de virtudes, os primeiros granadeiros da Igreja, e
, abendo inspirar por soa dedicação sem bo risontes, o inex
tinguível adio dos inimigos do Crucificado (').

(') Pam uem m'Jliar-se os bons sel'viços que prustou ua Ameriea ól Compól
nhia de Jesus, e a injustiça, sellào iniquidade, com qlle foi tratada pelos
gOl'el'l1os da Franca. da ne panha e de Portugal, sem no ref'lrir-mos aos ser
Yicos que por aqui fez, e que por todos os modos se procnrou, e ainda e
procul'::! desconhecer ou i1ludir; basta que citemos o testemunho de D. AnLonio
de Dlloa e de D. Jorge Juan, mandados pelo gOl'el'l1o hespanhol em 1735,
com a commissão da Academia Franceza, da qu;li fazia parle I. de la Conda
mine, que tinha ido medir o ano tIo meridiano no equador.

O nome de Dlloa he demasiado conhecido na republica das letras, por sua
profunda illusLra,;ão, talentos administrativo e bonestissimo caracter, para que
se ponha em duvida o seu testemunho em huma informacão secreta, de que
foi E:ncarl'e rrado p.do governo do seu paiz; tostemunho tanto mais apreciavel,
qnanto Dlloa estava domiJlado das idéas da época, pelo que respeita á insLitutos
~~MM. .

Nessa informação, tuda confidenci;li, ao mini Lro ~rarquez da Enseiiada, qne
foi publicada em Londres em ·18:26 por David Barry, sob o titulo - Noticias
secretas â(b Amcl'ica-, he que se p6de aquilatar o valor dessa magnifica cor
poração, a mesma em Ioda a parte; sempre exciLando, por sua heroicalirnleza,
l"irLudes chri lãs, e e, forços uio intelligenLes como assignalados em defo a da
cama da Igreja, os tiros da inl'eja e da calumnia, cortejo obrigado uo todo o
verdadeiro merecimento.

Não nos podemos furtar ao prazer de consignar aqui huma curLa citacão, sen
tindo que não possamos fazer de toda a oura, que he muitissimo interessante, e
a diili:1'entes 1'e peitos.

Pelo qlle toca aos hospitaes do Pel'ú, QuiLO e Nova Granada, cujo estado era
desgraçadissimo, dizem os Commissario~ Hespanhoes o seguinte a pago 32!l :

II Si se encarga de ello a los Gohernadores, e lo mismo que agregarles una
lIuevól l'enta á las muchas que ya se han aprop"jado. Si se da á las religiones
lJospitalarias, como á la rle NuesLra Senora de Belen en todos aquellos reynos,
Ú {l la de San .Tuan de Dios será agregai' riquezas á las communidades sobre
las muchas que aIli tienen sin beneficio dei publico, ni cspel'Ul1za de tenerlo.
Solo uno arbitrio hay, el unico á nuesLro parecer, qne pueda salvar los incon
venientes de aquellos, y es que torlo este negocio se ponga ai cuidado y zelo
de los Padres de la CompuTIia, pues aunque 'Sll InstiLuto no sea de hospitaJi·.
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Poucos dados biugraphicos temos á respeito do Padre José
de Moraes, que depoi da suppress'io de sua illustre Com
panhia, se chamou .losé X3vier de _[oraes da Fonseca
Pinto. E e ses dados colhemo da leitura desta obra, e de
31gumas notas do catalogo elos manuscritos de Evora.

Ignoramos o lugar do eu nascimento, parecendo ser sua
patria Portugal, onde viera ii luz em fins do seculo XVII,
bem que lhes esua entrada na Comp:lOhia na vice-Provincia do
Mar:Jnhão desde o anno de'l728, segundo consta de hum dos
c:Jtalogos da Companhia que lemos, CUj3 cópia se ar.ba no
archivo da Secret3ria de Estado dos Negocias do Imperio.
Em '1730 ou 'L 737, pas30u a servir nas Mi'sões do Par:), pa
rochiando alguma das aldeias ú cargo d Companhia de
Jesus, por muitos annos.

dad, el di ri[l;i I' esle negocio no és ser hospilalero , IIi es menos piado o y
<J,,"Tadable á Dios el de lomarlo a u cargo, !J1le el de la predicaliüD y I:n eTIan7.a
deI Eyangelio, pues uno y otro san actos de caridad, la qual in ninguna reli
gion de las que I,asta el presente se hallan estahelccidas en las Indias, se nola
'om tanla ventaja como ell e La, obre cuyo asullto nos dilalaremos lo neces·
sal'Ío quando tralemos de las religioues.•

F, mais adianle, p:lg. il32:
a • • • . • • • • . • • . . ., porque aI demas el don de gobierno de que

como lOllos conYiencn e li dotada e ta relin-ion, su zelo, su eficacia, su
caridad, el amor parli ular con que mira y lraLa :l. los Indio , san prendas que
se halIan Lan elevados en todos sus individuos que los Itac.en dignos y únicos
acreedore á lanla confianza quallta pide el cuidado de lo' Indios, los quales
verdaderameule menore, no lienen !Joy quicu los mire ni aUll con aquell1
preçisa car.idad de próximo. »

Em outra parte, ll'alando das ~Iissões dos Indios, pag, 384, assim se ex
pressão os mesmos commissarios:

a Todas las religiones predican el Evangelio, y lodas san proprias para ius
truir en la fé de Jesu-Chrislo, y para docLrinar en ella á los infieles; pel'o en
donde se hace preciso que el agl'ado, el cariiio, la sua\'idarl, y la duliura vayan
baciendo-se dueLios de la volunlatl, para que adquirido por e los medios el
triunfo de la cunfianza halleu lugar las persuasiones, es preciso !Jacer eleccion
de sugelos en quienes concurran e ta circunstancias, pues de ellas solas se
d.ebe espel'al' el buen éxilo de la conquisLa, y falLando serà lrabajar para no
conseguir.

a Eslas circun lancias parliculares se haHa eu la religion de la Compaüia,
la que parece esl~l dotada mas sobrasalientemente ; porque desde los primeros
pasos que dan sus hijos en el novir.iado, empiezan a adqllirir dislinclas pro
priedades, perfeccionando las que 'lenian antes. De aqui nace que ninguua otra
religion ha hecho lanlo fmclo en las misiones de las Iudias, porque los genios
de sus individuos se acomodan bien á lo que es preciso que concurra eu los
9ue han de Lener por exercicio la com'crsion de unas genles tan barbaras y
Ignorantes como son los Iudios. /'
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Posteriormente foi para o collegi"o da cidade de Belém,
onde séu merito no cultivo das letras lhe mereceu a distinc
ç;:io de sUDstituir na graduação de chronista da Provincia
de sua Religião, ao Padre Bento da Fonseca, que passou á
Lisboa á exigencia do Governo, e onde servio de Procurador
àa mesma Provincia. Este facto re\'e1a o seu mert~cimento,

e a consIderação em que era tido.
A tempe la~e que estava a desabar sobre a Companhia

de Jews, em hum seculo de tanta depravação, o élpanbou
quando a obra que emprehendêra não se achava completa,
tendo- se perdido os materiaes por eJle organisado para a
elaboração da segunda parte de sua historia. Perda sensivel..
e por ora parece que irremediavel.

Sendo a presepte historia preparada na época em que o

"Asi lo está manifestando el progresso que lienen hecho en el ~h\ranon,
donde hubiet'iln podido llegal' hasta su dc embocadura,redncilldo todas las na
ciones que problaban las dilalada orillas de e~te rio, y las mas contíguas á
ellas, no menos que las que habitan en las demas que le tributan suas aguas,
si la osadia de los Portugueses dei Pará no se lo hubiera estorbado.

" No debemos dar asenso á los exemplares que en varias relaciones citan
las demas religiones de lo mucho que adelantan en las que les pertenecen, por
que lo que en eUas e pondera, Ueva la maxima de embelezar á los ministros
de por acá en sus ideas, pues bien mirado y recouocido por sugetos que ten
gan inteUigencia de Lo que sucede en aqueUos payses, se vendrá á averiguar
de que todo és fingimiento, e que ninguna puede hacer en esto competencia á
la de la Compania.

« Es por esta razon que nos hemos ceiiido unicamente ,\ hacel' la compara
tion en la provincia de Quito, á donde Lene:nos tan ilrdil'idualisado esle asunto,
que no será facil el que las demas reLigioucs se al.J'Cl'ao á contradicir-Io sin el
]!eligro de no podcr satisfaccr á las rcconl'enciones que se les hárian, si in
tenfasen hacer I'er que su zelo y los progrcsos de ()I, Ó sus costumbres y moda
les querian parecer-sc á las de la Cumpania, Ó que eran tao proprias como las
de estos pam la redLJccion de los Judios, li

E á pal;o 528, tratando do estado das Parochias daquella parte da Arr.erica
Uespanbola, exprimem-se desta sorte:

l( Los unicos Curatos ql.1e se les deben d(~jar á las religiones, son los de
conversiones modernas, que son precisamente de i\lisiones, pel'o esto ha de ser
en la forma que qUllda dicho en el cap. 5 de esta Parte 11: porque en las i\Ji·
siones no tiellen ocasion de utilisar-se como en los curatos, y es mas proprio
deI Ci1!'acter religioso este exercício que el de Curas. Pel'o quando las religiúnes
no quisicsen continuar en 61 con fervor y zelo qlle se debe, en tal caso poderian'
agregar-se todas :i Ia Companja, que las admillirià COI1 grande amo!', y COI1 la
eficar.ia que ha manifestado en los demas paysos de infieles que ha tomado
á su cargo.

(( Baila-se esta relj~ion foera de los desordenes de que hasta aqui hemos
hablado, porque su gol11erl10 diverso en todo aI de las otras, no le cOlisiente en
sus individuos; asi no se ve en elJos la poca religion, los escándalos, y el ex-
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marquez de Pom1;>al, ajudadb pelQs s~us dous fiei"s agentis
o conde de Bobadella, no sul, e seu irmão Francisco Xavier
de Iendonça Furtado no norre, promovia a de trnição Ida
Companhia de Jesus pelos reprovados meios hoje bem co':"
nbecidos e patenteados; ressente-se em algumas pa'rte:S do
temor e dos su tos~ .em. que vivi~o os Jesuitas da AmertQa,
~ontra quem se tentava o primeiro golpe. He por is o qu'e
no cOrpo destá obra e leem estranhos elogios á admims
tração de Mendonça Furtado, e de seu digno irmâ \ o celebre
mini tro de D. José 1., que aliás não erITo credores çle tantas
complacencia . Parece que se temia a perda do nianuscnp~o;

c duplicada tyrannias, se o historiador ousasse escrever
toda a verdade a resp ito destes personagens.

Jão sabemos o destino ultimo dv Padre José de Ipraes,
nem quando adoptou o 'nome de José Xavier de Moraes da
Fonseca Pinto; se foi dos presos nos horrorosos carceres
da Junqueira, se dos desterr; ::10~ nas costas dos E tados da
Igreja, e que depois voltárão a Portugal, no reinado de
D. Maria 1. No sas conjecturas levão a acreditar que o Pa
dre José de Moraes se resolvêra logo a abandonar a roupeta
da Companhia, assim que cbegára :í Lisboa, visto a nota
que se acha in cripta no fim da primeira parte; não tendo
forças, em razão da idade, para supportar o martyrios do
tl'a"io de conducta que es tan comun en los demas, y aunque quiera empezar
alguna e !,ecie di abuso, lo purga yextingue enteramente el zfJlo tle un go
bierno abio con el quel e reparall inrnediatamente la tlaquezas de la fragilitlad.

II Aqui brilla siempre la pureza cn la l'eligion, la honestidad se hace carac
ter de su intli vitluos y el fer"or chrisliano, heeho pregonero de la justicia y de
la iiíte~ridild, está publicando el bonol' con que se manliene igual em todas las
parte ; de modo qne comparados eu parte ó en el todo un Jesuita deI Perú,
sea crioilo Ó Europco, COll un Je uila de oiro reyno (deponiendo de él aquella
inconsiuerable paslOn nacional que és incorregible y general en aqnellos pay
ses), podr:ín equivocar-se sin que se encuentre cosa qut: lo distingua; y deI
mismo modo un Colegio ó una provincia di ella, parece que á cada instante dei
dia J trnn porta de Europa á aquelles payse . y que acaba de Ilegal' á ellos,

un conservan en todo la formalidad deI goIJierno y la preeision de las buenas
,ustull1bres, como preeiso instituto de la religion.

u La inmediaeion ai mucho vicio que hayen aquel pays es preciso pervierta
la eonducta de alguno de S\lS individuos, pel'O inmediatamente se percibe la
falta, se pone eI reparo ai dano, y por medio de la expulsion, se manliene
sielllpre en un ser el estado de la religioll; por esta razon es muy COIUUU el
ver en aquellos payses expul os de la Compania con abund:mcia, y el veria
asi mismo expuIs<u' coutiuuamente, qualHl'l la repelicion de la nmone taciones
. consejos no pueden conseguir la tolal nmienda. F.:ste es el unico medio de
lograr a integridad y el buen orden, y este el de rnantenlJr-sr, sin que la c().~·
rupcion entre hacieudo deslrozo en las buenas costumbres. ))
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desterro ou do carcere que pl'ometLia o frenesi fan'atico do
jansenista Pombal. De outra fórma talvez se niío possa ex.
plicar a presença do manuscripto e nota, em hum archivo
publico de Portugal, com o nome ulteriormente adoptado
pelo autor,

Portanto dando á estampa a presente obra, pensamos ba
ver feito á historia e Jitteratura patrias um pequeno mas
valioso serviço; e ficaremos bem pagos se fôr lida pela mo
cidade estudiosa, e aproveitada pelos que, cultivando essa
lüstoria, se esforção por enriquecer nossa litteratura, pondo
em relevo os feitos que nobilitão e engrandecem a naciona
lidade brazileira.

Possão nossos gloriosos antepassados sob a lousa do se
pulcbro estremecer de jubilo, vendo não olvidados Seus
nomes e seus feitos por aquelles á quem derão huma patria.

CANDIDO MENDES DE AUIEID.L

Rio de Janeko, 15 de Maio de 1860.
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Senhora.

. TA obra, que hllmildemelite prostra o offereço
. ás reaes cinzas ele Vo sa l\Iagestael , além de ser

obrigação, he tambem dividà que a nossa Yice
Provincia confessa á saudosa memoria de seu
immortal nome. a morte ditosa de Vossa l\Ia
gestade de abafou eHa o seu grande sentimento,
mostrando o reverente afIecto que já lbe tinha
consagrado em vida, e ainda depois de morta.
Cada dm das sacerdotes com ttinta sacrificios, e
com ttinta rosarios os que o não erão, pequeno
tributo ú vista dos muitos beneficio que de
Vossa Magestade recebêra, porém nunca visto
entre os mai insignes bemfeitores a que a nossa
gratidão não igualou ainda com hum tal numero

de funereas rogativa . Ma como não havia de ser assim,
Senhora, se Vossa i\Iagestade sobre favorecidos nos deixou
totalmente empenhados com divida tão sem comparação
excessiva , que sinceramente confessamos faltarem-nos vozes
para dignamente as expres armo, tendo-as apenas para as
-publicarmos agradecido!':.

Foi a real clemencia de Vossa Magestade o nosso mai
seguro asylo, o nosso melhor descanso e a nos~a maior
protecção, que parece se sepultou toda no mesmo dia em
que esse real cadaver, cuja falta chorámos, e sem consolação
alguma ainda experimentamo .

Em outro tempo nos animavão ao eI'viço de Deos e da
Slla real corõa, as singularissimas cartas que recebia a Vice
Provincia, intitulando-se VoSsa Magestade nellas Clementis
sima Senhora de toda ella. Assim o vi firmado de seu. real
punho-Totius llfissionis clcl1'/,cntis ima Domúw, llIarl:anna.-

1



Ah I 'enhora, que este clel1ll~llti '.'imo nume está ainda tão
impresso nos corações destes affiictos e desconsolados Mis
sionario " que (I não podem ouvi [' sem lagrimas. nem repetir
sem ternuras, lembrados dos muitos meios que a sua real
grandeza buscou para os favorecer por todas as via 1 sendo
tal e tão grandioso o fervoroso zelo de Vossa l\fagestade.
1ue, a expensas reaes, mandava vir da Allemanha os muito,
e dos melhores ·sugeitos lia no. a Companhia, que não ser-
virão pouco á esta laborio a mis ão nas obrigações do nosso
apostolico Instituto; :Jjudando com igual espirHo ao nossos
padres portuguezes a converter muitas almas a Deos, e a
mandar outras para o cGo, em que vinha Yos a MaO"estade a
ter a maio\' parte em hum ser\iço tanto de na gloria, como
do augmento da Christandade, que era o mesmo que mul
tiplicar maior numero de vassallos á sua real corôa.

Despertadores os mais vivos para a lembrança forão sem
pre em nós estes reaes beneficios, 'que nos fizerão passar
com a co'nfis ão da divida o mesmo reverente obsequio além
da morte, e eu agora com a presente historia. muito além da
sepultura, dedicando-a á sandosa memoria de Vossa Mages
tade, não pelo tosco e pouco polido da obra, que, como tal,
a julgamos justamente indigna de se chegar ao venerando
tumulo de snas reaes cinzas, ma sim pela ma Leria, por ser
toda ella muito do agrado de Vossa Magestade, quando viva,
sendo, como !le, do serviço de Deos, augmento da fé e pro
veito das almas; motivo por que só a julguei merecedora
da sua real protgcção. suppondo-a, como piamente creio,
naquella patria oude o mesmo viver he reinar.

Ampare-me poi , clementissima Senhora, o seu real nome,
defendendo-me da justissima indignação daqucltes que jlll-



garem reprehensiveI o' meu atre\rimento, assim pela debili
dade da victima: como pelo respeito quebrado ao altar, onde
o1Jereci, menos considerado) o sacrificio ; por que, para o
primeiro, me obrigou a obediencia de subdito, e pal:a o
segundo me moveu a obrigação de vassallo, que só para
signal da devida gratidão á suas reaes mercê offerece hum
tão limitado tributo, mais para conres ar a obrigação, que
para remir a divida; apresentando por principio do nosso
agradecimento este pequeno livro, que todos humildemente
prostrados ante o tumulo de suas veneraveis cinzas, pedi
mos se digne receber e com o seu real respeito amparar.

Viva e reine Vossa "Magestade nes e imperio. e seja o seu
nome eterno nos livros da vida, assim como ficará eterna
mente gravado nos annaes e historias da nossa Vice-Pro
vincia, de quem me confesso o mais incligno filho, e de
'assa Magestade o mai fiel e agradecido va alio



PROI-AOGO.

NTE dj creto que pio, leitor te quizera agora,
porque da tua iliscrição, mal que da tua pie
dade ha de sahir, depois de lido, a sentença,

ue espero a meu fa·vor, visto que para a
pie a óde mover o sensitivo, e para a

~~~~~r;li discricão so : auiar o raciocinio. Se
soube"res o motivos que me o ngara metler
os bombros a huma obra tflo alheia das minhas
forças, não só me des ulparús pelo atrevido.
senão que até te has de compadecer pela infe
licidade de o parecer, s m o buscar, porque
sempre busquei parecer o que na verdade era

~~~~~' sem affectar o nome de historiador, que eon-

1
~··. fessaya á boca chei~ nâ,o sabia n~m ainda o
.' ;1. genumo nome da HistOrIa, por maIs que nella

. \ ~ ;j' me applicasse sem fructo. l\fas queha de serse
') para ser em tudo desgraçado, até a mesma

confissão, sendo tão verdadeira, me não pôde pôr em graça:
pensão inviolavel de hum pobre subdito estar sujeito ás in-'
i'alliveis execuções de hum Prelado I Quando eu imaginava
ficaria alliviado da pensão, no gasto da qual julgava se bavião
despender os cabedaes e talentos que não tinha, vim a ficar
com a pensão, e com o perigo da occupação mettido em
casa; porque sempre receei fosse esta Historia a Helena pelo
respeito da qual se viria a abrazar esta miseravel Troia,
vendo já arder a casa do meu vizinho: Jam proxünus a1'det
Ucalegon.

. Por mais que me desviei, nem a incapacidade me preterio,
nem o conhecimento do perigo me alvou. Que havja de
fazer pois, discreto leitor mettido intmmallemn et 1'1/

eudem ? Já vejo me diria $01 re juclicio,o de" to, que o que
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uel/ia fazer era úbeclecer; porque o contrario era navegar
sem qorte, e caminhar sem guia, Carrão por conta do
subdito as execuções do preceito, e pela de Deos correrão
os acertos da obra. Bem desejava eu que os tempos corres
sem seguros, e as occasiões mais faVora\leis ; mas quiz a
desgraça que cada vez mais se augmentassem as descon
fianças de me faltar tempo para o remate e complemen10 orla
obra; e depois com maior. ocego correr as peças para limar
o superfiuo e polir com mais vagar os defeitos; n::io para
que corresse totalmente livre, porém ao menos para que
ficasse em parte moderada a censura, e menos culpavel o
motivo della; senuo certo, não me atreveria a metter no
perigo se primeiro me não obrigasse a necessidade.

Confesso-te (e não duvides ser a confissão 'bem feita, não
lhe faltando as condições de humilde, veril::ldeira e inteira)
que a me achar menos adiantad(\ lia escripta, a nã p '0

curaria com tanta diligencia acabar, pelo que dizia respeito
á primeira parte della ; esperando melhor tempo, que o em
que via esta affiicta Vice-Província ; por não acabar com a
obra o artificio della, pois estava vendo com os olhos e
apalpando com as mãos as muita transmig~'ações dos indi
viduas da Companhia para o reino de Portugal, entre os.
quaes, se não tinha sido dos primeiro , nunca deixaria de
ser dos ultimos.

Esta a razão, porqne o receio me não fez avultar
mais este tomo, vendo-me quasi obrigado a colher as
velas ao discurso, emquanto as não largava ao desen
gano, dando-lhe o fim o mais breve que pude, para o
o acabar, senão pela5 medidas do desejo, ao menos pelas
da cautela; porque ao tempo que me alcançasse o repen-o

tino da ordem, me não apanhasse o de cuido com a penna
na mão, para poder dizer então como o pbilosopbo, olnn1'a
mea rnCCU1n lJorto, até poder com mais vagar castigar a
obra pelos preceitos do poeta lyrico. Mas quem sabe já o
que virá, e se me poderei alguma bora lisongear com a es
perança, ou que antes me succeda o que aos transportes de
contrabando, que de ordinario são mais as occasiões de ser
tomada, que de ser posta em salvo a fazenda? O que Deos
quizer, que sempre será o que mais conv€m. Vamos ao que
importa.

Has de saber, que ao tempo que se achava esta' ice
Provincia em vesperas de ser Província, nfto faltando mais
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lue a chegada da confirmação do reverendissimo Geral, por
e tarem já verificada e 3pprovadas a premissas; era
preciso est?r tambem prevenida a historia para se vir
no conhecimento das fervorosas acções de seus tão
zelo os operarias, que á eusta de tantos suores e trabalhos,
e até das proprias vidas a fundárão e estabelecêrão por es
pa.o de muito mais de um seculo; visto que não faltavão
memorias, e escriptos, que os nossos antigos nos deixárão
nos cartario , não tendo servido até agora mais que de
notas ao nosso descuido, e esquecimento á nossa obrigação.

O primeiro a quem esta nomeação de chronista tocou
antes de 'Pôr mãos á obra, as paz na cabeça vendo-se obri
gado a partir para Portug31 (') , ideando talvez no penoso da
viagem a chronica da sua mesma vida, correndo por mar e
terra com a mesma tormenta que o seguia: entre o temor
e o receio de emelbante derrota. Succedi no cargo e ao
me mo tempo no perigo; e cuidando muito em não dar mo
tivo para a suspeita, e para a queixa, me.fui conservando
por e paço de tres annos, em que pude alinhavar com tra
balho estes poucos c mal arrumados cadgrnos, que desde
agora offereço á tua censura, sem saber ainda o fim desta
portentosa catastrophe, nem tão pouco aondeme conduzirá o
meu destino: vendo-nos já sem o maior nervo das nossas
mais rendosas propriedades, entregues quasi todas nas
mãos dos reaes ministros; signal de que acabada a suqstan
cia, acabará sem duvida o individuo; vendo-me pela mesma
razão obrigado a acabar o nosso prologo, para que se não
cuide vou botando lôa de tragi-comedia.

Otrabalho com que fundi as peças desta obra foi, sobre
violento, penosissimo, pela circumstancia de não ter ama
nuense que 3judasse a grande decadencia da minha vist3,
que assaz fazia em rever e combinar as noticias e relações
que havião de servir de materiaes para a creação da obra:
motivo por que me era preciso pedir me ajudassem, a
alguns leigos epadres desembaraçados, mas não tanto que se
pudessem estender a longas paginas este para mim cansado
allivio, e para elles tJtabalho estranho; vendo-me obrigado a
accommodar com a diversidade de letras, e pelos leigos menos
destros, de erros e descuidos, que era preciso emendar

(') Era o Padre Bento da Fonseca, uma das primeiras vÚ:timas uo marquez
de Pombal, na perseguição que projectava contra os Jesuitas.
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depois com entrelinha e aditamento', e alguma vezec
ris ar o já escripto.

Se a invernada presente passar, e do Maranhão chegar o
tbeologo que está quasi acabando os seus estudos, e avi
sado para me ajudai' com a sua boa letra, poderei ainda pôr
em limpo este borrões, e com mais vagar ir aperfeiçoando
para ficar menos má a obra; quando não, ficará em em
bryão sem vida, e por conse~uinte impossibilitada a sahir Ú
luz pela estampa. Por hora so te advirto, que no que toca a
verdade, alma da historia, me não afastei um ponto das que
jnlguei mais bem averiguadas noticias, que era o mais a
que se podia estender a minha limitada reflexão; e se com
tudo, ainda as im errar, será o erro mais do entendimento
nascido que da vontade, por serem cousas que por muito
antigas não podem ser apoiadas de maior abono, que das
mesmas memorias donde forão exhauridas~ succedendo-me
o que ao caminhante a quem a necessidade faz beber da
fonte que a occasião lhe offerece, não descobrindo outra de
que fazer melhor eleição. Pelo- que respeitá ao estylo. con
fesso a min.ha inopia, que assaz indiquei na enspio dos tres
primeiros cadernos, que logo ujeitei á censur'a dos mais
versados na historia, a quem sabia nãO' havião de mover a
paixão, nem o respeito: porém quiz a desgraça: que me
mandasse quem podia, continuar, apezar' da minha repu
gnanciaJ que já não teria lugar, supposta a apIJfovação do re
verendíssimo Geral, perante o qual representei a minha in
sufficiencia.

He certo, que pelo que pertence ás, legu'as e distan-'
cias na descripção do celebrado rio das Amazonas, e tantos
outr05 que nelte desaguão, tributando -lhe ocaudaloso cabedal
de suas aguas, o fiz sempre com receio de que p'Oderião ser
meno.s exactas, sendo feitas suas observações sem os ins
trumentos da arte, sendo preciso aos que nas deixárão suas
noticias valerem-se as mais das vezes pela fantazia e com
puto das viagens pela relação de seus dia rios ; mas como
no mais concordão umas com outras as noticias, bem se pode
rão compensar as incertezas daqueUas com a verdade destas.

Não guardei para o segundo tomo, ou segunda parte a
diffusa relação de tão famoso rio, querendo antes. com ella
rematar a seguinte historia em ordem a nos ficar o ca
mlnho mais desembaraçado para a viagem dos nossos pri-

(") Tem hoje a denominaç.ão de Marajó,
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mciro lTIJ slOnarios, que logo entl'úrão a obrar fervorosos
pelo que vai do principio da sua grande boca pela ilha de
.foannes (') no cabo do Norte, até onde se estendem e rema
tão ao presente os dilatados dominios de Portugal, porque
por toda a larga e dilatada distancia de suas margens obrá
rão o 1llhos da Companhia innumeraveis reuncções de gen
tilismo; endo muitas e não pequenas as povoações que
fundárão em beneficio das almas de tantos barbaros) e em
avulLado numero devassallos para a corôa portugueza, muito
;\ cu ta da morte dos que acabárão na empreza, e insnppor
tavei trabalho dos que continuárão ainda na campanha e
conquista.

O qué te posso com verdade assegurar he, que na segunda
parte (dando-me Deo vida, e tempo favoravel) ~ncontrará

a tua curio idade não pequenos motivos de recreio. Queira
a Divina Providencia permittir se ponhão as cousas em
melhor fórma, para me pôr em estado de continuar com
maior vontade e socego que até aqui, porque as muitas e
boas noticias que tenho em meu poder me estão convidando
para o fazer com melhor go to; por neHas occupar uma
grande parte as admiraveis, e grandes acções do zelo e go
v mo do em tudo admiravel padre Antonio Vieira, que até
ao presente se não sabem.

Porém ba ta já de pI'ologo, que·estão os navios da Compa
nhia do commercio do Pará para partirem no tempo peremp
torio de cinco dias; e não me dou por seguro emquanto os
não vir pela barra fóra com tres dia de viagem, nem tambem
por seguros estes nossos e criptos; que daqui protesto me
hão de acompanhar até ao ultimo destino) ca o que a minha
maior cautela não encontre algum dia mais refinada conducta)
porque embora nada dígão, de que possa resultar algum receio
como delles poderá constar; como estão ameaçados, sempre
será certo a sua total immersão no profundo pelago do
maior esquecimento. Este o prologo, que julguei preciso,
conforme o estado em que se acha ao presente esta nossa
historia, que tanto ciumes tem causado a quem póde sa~

bir-lhe aos impedimentos.
Vale.
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LIVRO I.
DA CAPITANIA DO MARANHÃO.

CAPlT LO J.

D' -SE mIA nREVE NOTICIA DA CIDADE DO MARAl\'lLlo
E SEU PRE ENTE ESTADO.

Dou princ.ipio a huma obra tão ardua pela antiguidade dos
factos, como difficil pelo conciso das noticias. São estas as
parte es enciaes para a org:misação de hum corpo tão nobre
e delicado, como o da hi toria, que tendo por objecto o re
ferir acções, que se fação recommendaveis ii po teridade dos
tempos, nem os seus membros hão de sahir tão grandes,
que passem a ser disformes; nem tão diminutos, que pa
reção defeituosos por pequenos. E para que a historia não
fique como embryão sem alma, se lhe deve com pureza in
troduzir a verdade, que he a fórma mais apta ele" que se
anima este composto; porque ele outra arte, tão grande
falta seria o deixar sem a devida proporção os membro como
ficar tão belio c.orpo sem vida. Esta a razão por que me pa
receu sempre difficultosa 3. obra, ao mesmo tempo que so
bejando-me a noticia concisa àos factos, me faltão as cil'
cumstancia delles: sendo naquelles tempos meno difficil:lo
zelo e c1lidado lias nossos antigos Missionarias o obra-las,
do que dep(}is de as obrar especificar a acções que forão
reguladas pelo seu apostolico espirita; e ou a .deixárão por
não ser aiurla hastante materia gran(le parte l1ellas, ou farão
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tão diminutos nos seus escrlpto , que se nos fazem agora
mais escassas as edificativas narrações de suas gloriosas; o
espirituaes empreza . Achaque tambem antigo do valor por
tuguez nas suas milHares conquistas, fazerem sempre mais
ca o das espadas, que das pennas.

Foi o Estado do Maranhão e snas capitania até ao Grão
Pará e Amazonas, o vastissimo theatro das illustres acções
dos ~1jssionarios da nossa", ice-Provincia, e a seára mais ren
dosa pela fertilidade de seu dilatadissimo terreno; tão abun
dantes seus sertões de plantas bravas, como falto de obrei
ros que as domesticassem com o cultivo, replantando-as
com a efficacia do seu zelo, e regando-as com o muito
f)uor do seu rosto" á força de iQnumeravei trabalho e la
boriosas faJigas. Erão estas as almas dos gentios a milha
res no numero e milhões no preço, que vivendo na bar
baridade e fereza de seus costumes) se fazião innteis ao
tracto e insociaveis ao commercio com os Portnguczes: e
não correspondendo a penuria dos operarias á grandeza de
tão inculta seára, ficava por conseguinte mais trabalho a a
colheita, não tendo sido meno.s custosa aos filhos da Compa
nhia a sua cultura. Farão elies os primeiros que nos prin
cipias desta conCJlústa pelos. PoJ;'tugueze se empregárão na
çonver ão de tantos gentios) redu.zindo-os ao conhecimento.
do verdadeiro Deos, e amansando-lhes com a brandura e do
cilidade do ensino a fereza dos genios, afim de conhecerem
com.as luzes da fé a barbaridade dos seus antigos costumes.

Saibamos primeiro o que he 1\1araph)10, c demos de sua Ca
pitania mais individual noticia,. E antes' de chegar ~o principal .
fimda nossa historia, será bem que digamos oe tado dascousa
destas Capitanias ao tempo que demos principio a esta obra,
para que, visto depois o s.eu principio... se venha I;\O conheci
mento do seu gramle augmento.

A cidade de S. Luiz do Maranhão, situada em huma ilha.
deste nome) foi em outro tempo cabeça do Estado... merecido
premio de seus valorosos conquistadores; que hoje se acha
transferida para a cidade do Pará por ordem de Sua Magestade
Fidclissima, indo-a governar Francisco Xavier de Mendonça
Furtado. Está em altura de tres gráos e meio ao Sul da E€Jui
nocial, com trezentos e trinta e seis de longitude. Jaz entre
as duas Capitanias, a do Piaguy (') da parte de leste, correndo
n Ignoramos a razão pOi' que o anthor escreve Piagny e não Piallhy.

O ultimo uome ser~ cOl'l'llp~ão do primeiro ..,
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para sue te, e :l cIo Pará da banda ']0 oe te correnlIo para
noroeste. r lo sud.oeste confina com o ertão, parte de 'co
berto e parte incognito ao nosso descobrimento. Para o nor
deste lhe fica o mar do Norte, e todas aquellas terras que
pela abundancia dos rios que as fertilisão se fazem mais
uteis ao commercio, por ser notavel a producção de suas
drogas. Tem de comprimento esta famosa ilha sete leguas
norde te- udoeste, e cinco de largura noroe te-sueste, em
fórma quasi oval, com pouco mais de vinte ]eguas de cir
cumferencia. E com ser t50 pequena, he fertil por extremo
para mandiocas, de que e fazem muitos milhares de alquei
re, de farinha de páo, commum su tento de seu habitantes;
tabacos, algodões, algumas baunilha, e cana de a sucar,
sendo plantada á beira-rio. De fructa do paiz tem as que
lhe bastão; a carne que lhe vem de fóra, barata (dez réis o
an'atel) singular" os are puros e o clima mais benigno,
que doentio e muito grato a natureza; porque nem as cal
mas são tantas, que alIrontem, nem o frios t50 rijos, que
mole~tem.

A. ua barra, depoi tIe montada a corôa grande, demora a
oeste, formando- e a ua boca da duas pontas, a de lta
colomy na terra firme d 'lapuytapera e a do Perêá, pegada
com a me ma ilha p la parte em que e tá uma ermida da
invoca ão de . i\Iarco , pertencente aos raligiosos da Com
panhia. Neste alto ou eminencia e tá cavalgado um canhão,
que pelo repetido do tiro dá noticia á cidade do numero de
va os que pretendem commetter a dita barra. Era esta em
tempo antigo capaz de embarcaçõe de alto bordo; hoje
porém ainda de maré cheia faz difllcil a entrada ainda aos
mais pequenos, por se ter de tal sorte:apertado a sua gargan
ta com a muita arêa, que he preciso entrarem enfiados e a
proporcionada distancia por não ficarem engasgados, e em
perigo de serem depois engolidos da correnteza. Nesta gar
ganta apparece uma linO"ua, a que chamão Ponta d'Arêa, onde
alcancei ainda uma bonita e bem ideada fortaleza da invo
cação de Santo Antonio, que hoje se acha quasi desfeita pelos
embates das ondas, por serem as fundações sobre arêa mais
faceis de cahir que de levantar. Mas a falta desta suppre a
bateria da ilba de São Francisco n, de excellente artilharia
cavalgada sobre um bom terrapleno, que corre ele longo com

(') Dtl"la batcria jii n:io existcm "estígios.



o canal, por onde necessariamente bão de pa ar o navios
sujeitos ao dominio das ua balL

Na ponta da cidade se Jevantão uo me mo 1>raço do
mar os dous baluartes, que segurão oporto, aonde só podem
dar fundo as náos: bom, mais muito estreito., por ser tudo o
mais cOl:õas, que alguma cousa se de cobrem de maré vazia.
Está a cidade bem situada. com boas ruas a rumo ue corda, a
maior parte calçada,s a diligencias de seu ouvidor geral João
da Cruz Pinheiro Dirriz., mini tro de letras e amigo do bem
commurn. Fórma uma ponta triaagular, que vão abraçando
dous rios, Oll braços do mar, um da banda do sul correndo
para o norte, aonde desemboca o rio lbacaBga; o OHLro de
leste correndo para oeste, aonde entra o chamado Coty;
que juntos ambos na dita ponta, fugindo barra fóra formãl)
com os rios mais que c1esaguão pelo boqueirão uma dilatada
bahia chamada de Tapuytapéra, por tomal' o nome desta
vilta n, que esU na terra firme, e fica fronteira á mesma ci
dade em distancia de tres leguas.

Tem ele presidio ao presente (tempo em que escrevo) e ta
praça um regimento de dez companhias (entralldo Lambem
uma de granadeiros)., de que he coronel omesmo gov:ernador
da praça; tenente-coronel, sargento-mór,. e mais. omciaes
subalternos, não entrando neste numero, as Ordenança . Erão
os seus mares abundanLissimos de muitos e deli(~iosús peixes
de que s.e sustentava a maior parte da cidade, sem mais
dispendio que manda-lo tirar às camboas de maré vazia,
porém hoje fechad'a mais a sua barra pela muita arêa, faZ'
diilicultosa entrada a sim ao peixe, como á$ canôas para o
ir pescar, por ser a costa desabpida; obrigando a- viver toda
aql1ella numerosa po,voaç,;jo. de menor fartura de pescad@, a
que snppre a muHa abun.c1ilDcia de bellissimü carne" que lhe
vem de fóra nos muitos gados extrabidos das ferteis e di
latadas cilmpinasJ por ende correm OSl dous r.ios Pynaré e·
~Iiarim. Serve-ne a cidade de uma exoelJente e. bem fundada
fonte, U qu~ chamão das Ped(lus, obm dQ-s. Bollamlelles, do,
tempo que injustamente a possuirão. A ma.ior· pmrte, d'as suas
ruas se póde andar por ellas com comrnodidad'e". porque·
estão calçadas, sem que as muitas chuvas lhe fação. difficil
a CODJ1IIiUnicaçào de umas para 0utras, mas antes lhe' sel7vem
de seu maior asseio. Deve mu1to esta cidade ao zelo e acti
vidade do ouvidor geral João da Cruz Pinheiro Diniz.

(') He actualmente a cillnde de Alcalllam.
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Governa· e no politico por um Governador, com talou
qual subordinação e sujeição ao Capitão-general da Capitania
rio Pará, cabeça hoje de todo o Estado; um ouvidor e cor
r gedor da comarca, um juiz de fóra, que juntamente 11e
provedor da fazenda real, e mini tros de letras, com sua
Camara, cujos cidadãos gozão os privilegios dos do Porto.
Ennobrece-se com uma Sé episcopal, ultimamente formali-
ada pelo fidelissimo Sr. Rei D. João V, de eterna memoria,

com quatro dignidades: arcediago, arcipreste, chantre emes
tre-escola, doze conegos e oito beneficiados, capellães e
mais ministro, com que se faz respeitavel e ta nobilissima
cat11edraL Orna-se com um collegio dos religio os da Compa
nhia, cuja igreja nbe o mais Dobre templo desta cidade; um
convento de religio os Carmelitas Calçados, e defronte da
mesma cidade, passado o rio Ihacanga. outro conventinho,
a que chamão do Dom-Fim, erigido pelo·Reverendo Padre
ex-provincial Frei Antonio de Sá; um de religiosos de Santo
Antonio dos Capuchos da provincia da Conceição, e outro dos
religiosos i\lercenarios, com uma muito boa igreja' e ultima
mente um seminario dos filho dos cidadãos, com annuaL
congrua de 2008000, applicados pela real liberalidade uo
fidelissimo r. Rei D. João V, e um recolhimento de senho
ras nobre solteiras, um e outro fundação dos religiosos eh
Companhia de Jesus. Tem as igrejas da Santa Casa da Mise
ricordia e de S. João Baptista dos Soldados; as ermidas do
DestcI'l'o, Ro ario e Hemedios; e no suburbios a da Madre
de Deos, aonde se acha fundada a nossa casa de noviciado
da Companhia, e a da Boa-Hora; e a dos mulato ,que fizerão
á sua custa, com o titulo ele ossa Senhora da Conceição.

Principia a Capitania do Maranhão da parte de leste nas
raizes da grande serra de Ibyapaba, cujas vertentes, cor
rendo para o rio Pamabyba, dividem esta da Capitania de
rernambuco. Tinha seu principio antigamente entre o Ceará
e Rio Grand{}, junto aos baixos de S. Roque, onde, con
forme a observação do nosso missionario o Padre Jo'io
Felippe BBttendorf, se via o marco em 4.0 e 30" de latitnde
:ll1stral, e 3420 de longitude; mas, pelas Teaes orden do
fidelíssimo Sr. D. João V, toma o seu principio hoje da 50bre
dita serra em altura de 3° e 15" de latitude austral. Pela
banda de leste conflna com a Capitania do Piaguy, onde se
acha situada uma villa chamada da - Môcha -'-, com ouvi-

(') Ue actualmente a cathedraJ. O ColIegio serve de palacio do Li ro.
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1101', ministl'lJ de lctras, jnize c mai ollicincs ela Camara,
u a milícia lia Ordenança com o seu capitão-mór, tudo su
jeito no temporal á grande cidade da Bal1ia, e no espiritual
á elo Maranbão. Este anIlO de -1758 lhe veio nomeado pri
meiro governador o capitão João Pereira Caldas, ajudante
da ala do Exm. general Mendonça Furtado, de louca idade,
mas já maduro na prudencia e de muito bom genio, se o
não mudar com o tempo. Está fundada esta villa no meio
dos seus sertões, cingida de va tissiims e abundantes cam
pinas, de gados vaccum e cavallar, de que e provê uma
grande parte do Brazil e as Minas Geraes do Ouro, podendo
abranger muito mais a sna fecundidade, se como são faceis
no produzir o fossem tambem as suas conducções. Contém
em si muitas e rendosas freguezias, onde o pede a ne
eessidade dos moradores que vivem dispersos por aquelle
sertão, que, posto não fação povoações formadas. todos
juntos serião bastantes a fundar uma mediocre cidade.

Correndo do Maranhão para a Capitania do Pará se es
tende a costa a E ·-noroeste até chegar ao rio Tury-assú,
aonde acaba a jurisdicção da Capitania do Maranhão, passado
o qual e tá uma aldeia em que ainda se conservão algun
poucos indios dos muitos que em outro tempo a povoarão.

A primeira terra que se encontra ao sahir da barra he a
terra firme de Tapuytapéra, ou viUa de Santo Antonio
d'Alcantara, com a Capitania de Cumá, que foi do donatario
Francisco de Albuquerque Coelho, que hoje se acha incor
porada na real corôa. Está sujeita ao governador do Ma
ranhão, e como todas as mais ão governador e capitão
general de todo o Estado. ne esta uma das suas melhores
villas, pelo grande commercio que faz com a cidade do 1\1a
ranMo, sendo mutuas as conveniencias, e reciprocas os
lucros: para cujo I transporte servem algnns hiates que
andão na carreira. E tá situada em um alto, lavada das
ventos, sadia, e de beIlo e accommodado clima aos seus mo
radores. Orna-se com um collegio e igreja dos religiosos da
Companhia; um grandioso convento dos reverendos padres
Carmelitas Calçados, um mais pequeno de religiosos Merce
narios. Tem a igreja MaLriz, com uma ermida de Santa
Qtúteria, uma boa cadêa, e casa da Camara; e he flllalmente
a melhor viUa de todo oEstado em commercio e riqueza do
seus habitantes. Para a parte do nascente fica a villa do Icatú
tão falta de cabedaes, como de moradores: tem igreja paro~
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chiai, capitão-mór, e Camara a mais pobre de toda a Co~

marca.
Os rios mais celebres de ta capitania são Itápucurú,

:\Iony, Pinaré, e ~liarim_. 1 o capitulo decimo daremos delles
individual noticia; e das Capitanias menos principaes sojei
tas á do Maranhão, por não fazermos com tão larga no
ticia historia meno grata ao nossos leitores.

Esta a de cripção de toda a Capitania, e cidade elo Ma
ranhão, mais conhecido pelo nome que pela opulencia do
~eu commercio, que só cou i -te em muitas peças, ou rôlos
ue panno de algodão, de que se provê todo o Piaguy e seos
'ertões pela troca do ouro com que engrossão os seus Cil
bedaes, que para os mais haveres tres navios hastão; por
con tal' só a sua carga de ola, madeira de lei, couros, al
godãO, algum aITOZ, pouco cravo, pouca copabyba, e alguma'
baunilbas as melhores cle todo o Entado. \ seu tempo da
remos muito particular noticia tIa Capitania do Pará. quando
nella entrúrão o nossos primeiro' missiona rios. Da ta por
hora a do Maranhão, de que tratamo. e fazemos a mals
veridica e exacta relacão, tiradas das memoria mais moder
nas, e das aju tada . averiguações, sendo o seu augmento
mnito dlver o do estado em que a achárão O· Portuguezes
eu primeiros habitantes; mas e ta foi sempre TI mundo a

conclição do tempos, vindo-se a formar pela multiplicidade
llo annas de pequeno' principias dilatados imporio . Démo'
a conhecer pelo eu do cobrimento a div rsidadc de osta
do , em que por mais de um secuio foi cmpre Gre cendo,
assim no espiritual, como no politico c La gloriosa con
qui ta.



CjPITLLO II.

rmm:mo DE COBnmENTO DO )IAnAlUJÃO E SUA OlUGE!lI.

Descoberta a America Castelhana no anDO de 1492, pelo
1'alor e constancia do general almirante Christovão ColomQo
valendo- e das noticias que por sua morte lhe deixou efIl
seu roteiro um nosso Portuguez, que alguns dizem era na
tural de Aveiro; ainda bem não erão passados oito anno ,
quando querendo Deos desempenhar a eleição que sen san
tíssimo Filho tinha feito do imperio portuguez, lhe quiz dila
tar o dominio por todas as quatro partes elo mundo, aonde
podesse ser conhecido o seu adoravel nome; permittio pois
que a armada do iDsigne Pedro Alvares Cabral, encostando-se
por superior destino á costa do Brasil; tomasse no anno de
1500, porto :10 que com muita propriedade derão o nome
de Seguro. Passados muitos annos, sendo já Bahía, Rio de
Janeiro, e Pernambuco populosas cidades, ainda o Maranhão
011 não tinha nome, ou se o tinha, era para os Portugueze ,
como a terra Magalanica, ou como outra mais au traI de
toda a America. Até que foi seu primeiro descobridor pela
parte do Norte o destemido e s-empre memoravel Estevão
Annes Pynson, em tempo de el-rei de Castella D. Fernando
o Grande e Catholico; mas sabend"O os)Iespanhóes ~ertencer

esta terra á corôa portugueza, por distribuição pontificia, a
deixárão promptamente, e sem coacção alguma ao seu legi
timo Soberano.

Depois de algnn annos navegando pela costa do Brasil
1uiz de 1\1ello da Silva, filho do alcaide-mÓI' d'Elvas, obri
gado dos ventos esgarrou a terra, e cabo de Santo Agos
tinha; e levado do impeto e corrente das aguas, com que
deste correm para o do Norte, -foi descobrindo toda aquella
costa, alliviando a infelicidade da sua derrota com o gosto
de ver tão formosas bahiac, tão abrigadas enseadas, semea
das todas de tantas c agl'adaveis ilh~s, cortadas tambem
de grande -variedade de rios, vista que se lhe não dava total
allivio na sua desgraça, lhe promettia augmentos, e não
pcquenas esperanç38 com que podc se algum dia com



- 10 -

novas conquisla auoçal' o de abrido da incon. tancia de
tantos mares, até que montado o cabo do Norte avistou fi
nalmcnte a ilha Maqprila ('); tomou porto, e sahio á terra a
recelJer algum allivio depois de uma tão penosa viagem.
l'oi-lhe facil a communicacão com Francisco de Ol'Clbana,
que tambem linha chegado do descobrimento do grande
rio das Amazona, desamparando o seu commandante Gon
çalo Pizarro, com quem tinha descido de Quilo em embar-
ações pequen:ls, servindo-lhe um lal procedimento mais de

desluzir que de engrandecer o en nome, faltanto ás obri
(.(ações de subdito, e ao preceito illviolaveis da militar
di ciplina.
Passár~o do primeiros cnmprimentos á miuda narração

das sua derrola ; não era diminuto Orelhana na descripção
e noticia do famo.o rio àas Amazonas; louvava lambem a
variet13de de oulros mllilos que pagando-lhe tributo o fni50
mais opulento de aguas, e mais' oderoso em forças) para
com pr 1 ipilada corrente bu:;car no cabo do Nort.e a sua sc
pultlll':l, alliviando-se do peso da muila agua com que se
fazia o mai soberbo Q maior rio> de todo o mundo. Mos
trava .Iello ouvir com go t o que com encarecimento
I'elatnva Orelhana, fun(bdo '1a experiencia ocular do
muito que tinha ob errado no d'e cobrimento do dito rio,
'pois engrandecia o interior da terra, a amenidade de eus
campos, n abundancia da& &\la drogas, e a prodigiosa
grandeza das suas matn&, e sem se dar por entendido no
que determinava, callando o intento, se nproveilou da no
ticin, seguro crue sendo, aquellas terras da conquista de
Portugal, lhe seria faciL a liclilnça do seu rei para as povoar,

adiautar com tão famoso d'escobrimento a gloria do- sem
nome e os inleres es da ua ino tre CLl&a.

Partio finalmente Luiz ele- Melio d'a ilha Margarita na
volta cfe Portugal, re oluto a peclít' ao sereni simo rei
n. João m. a conqui ta do MaranhãO', ou Amazonas.
Fallou a ua i\[agest:.lde, propóz a sua supplica, eexperimen
tou na real liberalidade do eu. oberano aquella grandeza
com que os reis portuguezes costumão remunerar os er
viços de sells vassallos, ecom tanto ma-ior gosto lhe concec1 u
a mercê, qnanto se fazia mais suspeito a a descida dos Cas
telhanos pelo rio das Amazona , aonde se podião introdnzir,

(') PCll'll'IlCC ~í Al11fl'ic~ hc,p~llholn: Faz hojr Jl~J'lr lia Rr.rllb1it':1 JI~ Vrllr
7.IIrln .
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r,onvidn(lo~ (1:1 bondade (lo clim:J, c (las riqueza-s da lerr:J.
{;lI:Jm~o os lTespanbóc Marnnh;lo, a.. im ao rio (las Amazo
m., como a todo aquelle paiz crue se e tende pela co ta, C
lJe b:mhado de suas aguas. E te o nome qne lhe den Fran
ei. co de. Orelhana, e depois se estendeu li todo este
E tado (ainda que o proprio de Maranhão o dão os
Portugueze só ao que hoje chamamos ilha e cidade de
S. Luiz) , de que por mercê real estava já nomeado o nos o
ilescobridor c:lpitão-mór e donatario, Luiz de Mello.

Apre tau Luiz de Mello com a actividade propria do sen
genio tres navios e dU:Js caravellas, embarcou nella~ tudo o
fJue se fazia' preciso para uma tão grande, como duvidosa
empreza, cujas lltilidadeg, sendo incertas pura o futuro,
nem por isso lhe enlibinvão o animo, concorrendo nos gastos
com generosidade de cavalheiro, c... providencia (le .capitão
experimentado; para o que :ljudára muito a real liberal ida
(le do seu soberano. ~o ~)Ude saber o anno em que apres
tou esta pequena esquadra. Levou ferro do porto de Lisboa
para o lançar gostoso na barra a que elle deu ent:io o nome
de Maranbão. cnja coo ta foi n:weg:lD(lo, 1cmendo esgarrar a
terra qne buscava, depois (113 experimentar na bondade (los
mal"'., e no favoravel dos \'oCnto. nma viagem sem osto e
lIIm navcgaçJo sem riscos. Porém :J fortnn:l,ou invejosa elos
sens angmcn tos, ou querendo 1aI vez fazer prova da sU:J
ronstancia, lhe fez encontrar junto do porto () ITI3ior nau
fl'agio, porque topando em uma coreja os vasos por f:)lla d
pratico: e perdêrão. com a maior parte ela sua equipagem
sall':Jndo-se sómente uma caravella, aonde com algun (los
sen:' se pas ou Luiz de Mello elo mesmo lugar ela sua de.
graça :la porto de Lisboa a dar o mais verídico testemnnho
ria sua inl'elicidade,ql1e emb.ora lhe arranca e da müos os
fructos de t.ão lncrosa conqnista, nunca porém lhe t.il'Ou a
gloria de ser o primeir"(} de seus famosos de cobridore .

Achava- e Ayres da Cunha ao tempo qne se recolhia do
seu infortunio Luiz ue Mello com :JS memorias :linda fresca
110 seu perigo, com animo, resoll1ção e cabeàaes €le conti
nuar a empre~:l; mas como não fossem bastnntes para o
preciso consumo ele t:io crúscidas. sommas, se· fez l}arci.al do
insigne historiador João de Barros, :li quem o Sereníssimo
rei D. João UI tinha feito jú mercê ela mesmn conqnist.:l.
{;onvidou elle p.ara Ler parte nella ao thesoureiro-már do
Heino. F Tmnrtes Alvares, e formando tOflo~ tres nm.a r,om-
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panl.lia, lisongcado do muito que podião tirar d3quelle des
eobrimento, não perdoá1'ão a diligencias, e não l;epar~~rão

em gastos. Formúrào uma armada de dez n:Jvios com nove
centos soldados, e cento e trinta cav(lllos, nomeando por
r,apiLüo-mór de to(la ella a !lyres da Cnnha, a quem .loão
de Barro, além de muitas recommendaç,[jes, entregou os
. eus dous filhos. querendo-os fiar do acerto do seu gover
no, para 3prenderem de um tão experiment3do comman
(jante nos trabalhos da toleraocia, e na boa ou má fortuna a
ignaldade e inteireza de seus ::mimos.

II todos estimulava n gloria de primeiros pov03dores, e
como taes se consideravão, contentes já com a ua sorte,
vendo-'e podero os com um:J tão numerosa esqundra, que
não deixava de promett~r felizes progre sos ao seus' bem
fondados designios. Convidados do vento Jargarão as
velas ús S\l:JS esper:l11Gas, e puzerITo as prôiJ ~IO seu fle
sej:Jdo Maranhão, cuja iJh:J :nist;'lrâo em Setembro de 1535.
MiJS como para entrar n:J barra fos e preciso a pericia de
pr:Jtiços, por não ter mais que 11m canal para a c(lrreira das
embarcaçü s, que com o peso da ngua, esca sos os ventos,
experimenlão de ordinario o perigo sobre as suas corõaf',
. nc edeu qlle a maior parte desta :Jrmada se via obrigada
:J n:Jufragar no me mo lugar aonde cIJarnão boje o Boquei
rão, tendo já on\.ra da mesma comitiva padecido pouco
aole na Corôa OTallde o mesmo, ou maior infortonio.

)forma-se esle boqn irão de llma ponta (let rra,:J que clla
mão Domfim, e d:J ilha ch:J111f1da do Medo a oe te da me~l1la

barr3. Ne la ponta se descobrirão depois de muitos annos al
gnn vestigios de fortificação por umas peelras de cantaria,
que se acf1flrão e as n~o ha em todo o ESt3do, junto c1a
flua! pelo decur~o do tempo erigirão o religioso Carmeli
tas c3Jçados uma pequen'l ermida a qoe derão o titulo fie
Nossa Senhora da Guia. E como para dentro do boqueirão,
não long da terra se encontra com um hom . urgidonro>
e discorreu com fondamento lau('.llria nelle ferro alguma

(]:J embar'({açües da naurraga'nte armada de Ayres (la Cnnhil,
a quem por então mais a necessidade que a conveniencia
poderia s.uger-ir pOl~ meio ele nlguma irregular fortificação o
melhor e IDl:ti egl1l'o modo da ~na sub isLencia em uma
telT:J (le harbaros; ainda que dc.poi a ferocidade (los 'natu
raas levados da de r.onuanç:l de verem o novo. llOsperJes
(plC' algum (lia sr pnrliãn l'nzrr spnllorrs das snns trrra. r, li-
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berdades; ou estimulados da ambição de po' uirem algumas
COllsas que vião no poucos Portuguezes, que ficárão os farião
talvez victimas da sua fereza, para nem ao menos se poderem
contentar com a sua primeira infelicidade.

Fl-ancisco Freire de Brito e Manoel Sevel'im de Faria dizem
que alguns elos naufragantes desta expedição do don3tario
João de Barros voltárão para Lisb03 a cont3r entre os peri
gos da vida os infelizes progressos da sua conquista. Tudo
podia ser, vindo uns c ficando outros; de sorte porém, que
e não -pudessem lembrar aquelfes da conquista por mar do

t,10 desejaLl0, mas nnnra po sni(10 ~Iaranhã().



CAPIT LO UI.

I'EDnO COELHO DE O 'lA E lIIAnT-DI SOAnES l\ronEl'iO TENTÃO

pon TEnItA O DESCOBnIMENTO DO l\IAnANHÃO.

l\IALLOGnO DA EXPEDIÇÃO.

Incerto pela difficuldade o descobrimento da ilha do Ma
ranhão, se emprebendeu por terra pelo modo mais raro, e
pelo procedimento mais indigno da piedade portugueza.

Foi a ambição a que por então abrio caminho a tão di1llcul
tosa conquista; e devendo ser 3 gloria do bom nome o motivo
mais proprio de uma tão importante empreza, foi o desejo
da fazenda o que estimulou com e1llcàcia a alguns homens
de Pernambuco, com o pretexto de de cobridores da terra
do Maranhão, a fazerem uma grande captura de Indios que
habitavão aquelles sertões; commercio o mais indigno, c
tanto mais para temer quanto mais perigoso pela injustiça
com que pretendião privar da liberdade a innocencia dos
miseraveis ladios, só porque ficassem mais adiantados os
seus interesses.

Ajuntárão-sc em Pernambuco Pedro Coelho de Souza
e Martim Soares Moreno com ontros mais de sua par
cialidade, apostados todos a comprarem com o sangue
alheio, ou a sua perdição, ou o seu desengano muito á cus
ta das vidas, da honra, e ainda de seus proprios cabedaes.
Penetrárão aquelles sertões, mais como roubadores da li
berdade, que descobridores do Maranhão, emquan to não
apparecia alguma tapada accommodada onde podesse Pedro
Coelho fazer uma grandiosa caçada mais propria do seu des
potismo que da sua reputação e christandade.

Entrárão por Jaguaribe e forão buscando o Ceará, desco
brindo algumas aldeias de Indios, a quem não tinhão ainda
amanhecido as luzes do Evangelho, vivendo sem mais leis que
as da natureza, e sem mais economia que a que lhes dictava a
sua barbaridade e ineptidão. Foi continuando esta valente
tropa, eencontrando sempre novas terras c diversas aldeia ,a
que por então não offendião, ou receiosos da multiclão, ou



porCJue LeJl1i,io que os seus golpes fossem ou\'iuos GUUl hor
ror logo !las prim 'ira eutradas do 'cu descobrimento.
:í:to "I} aHcrúrào os Indios com os seu novos 1I0 pede::;,
pOl'llue nem a sua sinceridade os fazia receiar} nem o seu
receio pre umia mal de quem lue. occultava no agrado dos
semblantes, e na liberalidade de pequeuo donativos o de
pravado animo de os buscar para Ute tirar, senão as fazen
das, a lil.Jerdades por meio de um rigoroso captiveiro.

Era Soares Moteno entre todos o mais bem intencionado
daquellacomitiva, e tomando melhor accordo no projecto que
ao principio intentárão, compadecido talvez da innocencia
e lhaneza daquelles miseraveis, deix.ou a Pedro Coelbo, e
voltou para Pernambuco a buscar por mais hone tos meios
melhor fama de sua pessoa, e mais certo interesse da sua
fazenda, antevendo o inevitavel precipicio a que se de pe
nhavão se~lS companheiros por modos tão alheios ela razão e
da justiça.

Buscou ao Goyernador e Capitão-General de todo o Dra
zil D. Diogo de Menezes, que na dita cidade tinua por então
a sua assistencia. Deu-lhe miuda conta da costa do Cearú,
da bondade das terras e do grande numero de Jndios} que
estavão por eUas dispersos em muita e populosas aldeias,
que podião algum (lia ser uteis aos interesses da monarchia
portugueza, com a 'conveniencia ele se reduzirem no trato
com os Portuguezes ao gremio da Christandade, augmentan
do-se ao mesmo tempo da Igreja os filhos e de Portugal
o vassallos. Pedia por ultimo uma patente de cap.itão-mór
de toda aquella costa, obrigando-ge a reduzir aql1elle gentio
aó dominio e obediencia de sen Soberano.

Era D. Díogo de Menezes fidalgo a cru~m, além da mais vir
tudes, acompanhava um grande zelo da conversão daquel
las gentilidades. Foi facil em conceder o que lhe pedia Mar
tim Soares, agradecendo-lbe o serviço que pretendia fazer
a seu rei, para o que lhe fazia mercê do novo posto ue Capi
tão-mór do Ceará. Emquanto eUe se prepara, eparte para
a sua capital, vamos seguindo no alcance a Pedro Coelho,
que com a sua tropa vai subindo como caracol a altura da
grande serra da Ibyapaba.

lIe esta serra uma das mais elevadas de toda'a /l1ossa
America; tanto assim, que do altu della, 00mo observei
quando passei por elIa, se vêem amIar' a-' nuvens por
baixo, reconhecendo a superioridade dos seu inllu:\os; ex-



perimenlnl1 lo-sê nas snas raizes, que form5Cl um dilal::ldo
valle, a cbuva de que não participa algumas vezes a sua
eminencia. i'\e ta, em uma dilatacla planiéie, e tavão it.u.ada~

tre nlrleia da~ m:lis popu\o'a daquelle sertão de indio
Tohajara , por natureza bellicoso , de (Tenio mais trata,e1, e
de condiçiio m nos fera do fJue a sua barbaridade permittia.

Com estes c avi tou Pedro Coelbo e seu companheiros,
:10 tempo que est:1vão recebendo uma grande visita dos
Tnpin~llnb;'l BellS parentes, chegados havia pouco tempo
tia ilha 110 :\1aranhão, como he de ostume entre elle . llis
SilllUloll com :lS clac1ivas 'lue trazia os paleados intentos
da ua)'e olução.

Entrou a r partir alegre, pelos Principaes e s'Cu vas-
alias, do qne levava, ndo tanto menos cu to a a

merc:lrloria, quanto de maior estimflt,ão entre aquelles
barbara; e como não chega~se a todos, aproveitando-se
da occasíi1o, e receioso n~IO )ogr:lr a ua premeditada em
preza, temendo a tanto e t;lo vale:ltes lndios nas uas
me mas C:l a. o enganon com a esperança cle qlle se os
a 'omranha em de volta até o Ceará, repartirião com ell s
e os fal'iiio , enhores cio muito Ilue trouxerào de Pernambuco,
c p la dilTIculdade do c:lminhos tinhão deixado no Cearil.
Pre os j;'l com a ambição de tantas prome a, ajustarão
\l 'ompanhal' a e coita alguns '1'obajúr<ls, e os '1'upynambús,
(I'.le tinhiio vine10 do Maranhão, como 1izcrão pas 'arlos 31
guns dias de de can o.

.li't a te tempo tinha hrg":ldo á na Capitania do Cearú o
novo Capitão-mI' r '\lal'tim ü:Jres Jloreno, o qual pl'aticando
com a pericia da lingna elo natllraes, em que era singular,
depois de o' tratflr om afTabilidade e cal'lnbo, obriaando
os com alguns premios que tinha trazido ele Pernambuco,
redlt'Zio a maior parte elo Indios das aldeias circulTIvizinhas
á sua elevoção e o] ediencia. Venrlo pois o muito que se
mo, travão go tosas de terem nm Portnguez branco que os
governa se, e podes e para o futuro servir de alguma con
veniencia aos sens interes c, o per uaclio a fazer uma
fortilicação cle madeira forte, regulada pelo tempo e cir~

cumst:1ncias do Ingar, em a lual se pode em fazer fOI'tos
a C[llalquer invasão e insulto üe seus inimigos, contra os
quaes lhe promettia a suá assi tencia, ainda com risco da
propria vida. \.ceitárão a prbpo ta, e como erão muito, o
mesmo foi pôr mãos á 01 ra que acaba-Ia, com go to de

4
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Soares e contentamento dos Tndios, animados fIo hom trato
e üo que recebiiío pelo sen trabalho. Tanto póde com esta
:gente a uaviuade do geuio, quando e 3junta 'om a Jibera
,Jtdade elo animo.

'Chegou jinalmente a e te tempo Pedro Coelho, acom
TJa'nllado dos Jndios que trazia da Serra, e avist'ln
Jo~se com ~Iartjm Soares, sabendo do novo cargo o mos
trou :e '11mar muito, contando-lhe por mindo o qne tinha
Jescol)erto e pas ado na lbyapaba, onde tinha achado
notic,iéls certas da ilha elo Maré:lllh~o, ele que trnia testemu
'nho autllentico nos mesmos Tupynambás, que voluntarios o
acompan11avflo,

Alegrou-se notavelmente o Capit~o-mór, e mais ainda
qUimclo da boca dos mesmo ludios ouvia noticias mais
individuaes do districto da ilhél do i\laranh~o, da bondade e
lionveniencia das suas terras, e do grande numero dos seus
natmaes que neJlas vivião; e como era destro na sua lingua,
todo o lempo se passava em pergunta::; e todo e ga tava em
respo tas favoraveis, toda aos interes es com que pretendia
continuar aquelle descobrimento até ali desconhecido üos
Portuguezes.

Receiava ~lartim Soares que os intentos com que Pedro
Coelho sahio de Pernambuco, de cativar os Jndio para o
beneficio das suas lavouras, se poze sem agora em exeGur,âo,
com grave perigo do e tabelecimento da na Capitania, fun
dada só por então no hraço e forças daque1Je Jndios, que
voluntariamente o ajuclavão. N~lo se engallou, porqne de
um confidente da mesma comitiva souhe logo a firme reso
lução emCJueestava Pedro Coelho de amarrar o Judias, qlP
com igo tinha traziL10 ela Serra. JJLl Cüll-O prudente e com
a confiança ele amigo lhe propoz elTicazmente, e ú luz ela
mesma razão, as prej ueliciaes coo equcocia de 11m 1.;10 inj usto
procedimento, mostrando-lhe corno experimentado no paiz
os elesserviços que nisto fazia a Deos e ao ~en rei. Não per
doou a diligencia alguma, 11 ando de tOlIos os meios que a
sua prudencia lhe clicLava para o desvinr, levado mai elo bem
da causa comffiLlm que da convenjencia propria.

Naela bastou pa ra aliranclar o resoluto animo de Pedl"O Coelho,
mais duro que a mesma pedra, nem as evidentes razões, que
tinha ouvido, o movêrão li desistir de um pl'OjecLo lUo alheio
da razüo e da justiça daquellcs miseraveL, qne seguros na
lloa fé c promessas o tiohão acompanl1ado até uquelle lugar·
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e quanrlo nfio tivessem por si outro motivo. bastavJo a c.
peranr;as que davão os 'l'upynambús do descobrimento do
Maranh~o, e elo muito qne neile podia interessar á Cor()a
portugl1ezn, para não só os não offcnclerem, ma' ainda
'erem tratados com mimo e regalo, e obrigados com a COll
veniencia de algum donativo. !4:rão outro e muito diversos
os rlesignios de Coelho e seus companheiros, um e outros
r,egos c()m tão ex.ecranda ambição. Não fluizerão peruer
mai tempo fiados no de. c lido e innoeencia dos pobres 1n
dia : derão obre elle de repente, e farão :lmarrando :IS im
os 'l'obajúras da erra como os '1 upynamb:1s elo Maranhão,
ao estroOllo ele muitos tiros, que espantando a ma\or parte
(lo gentio que ali se achava ela obrigação elo C:Ipitão-mór,
o rleixoll senhore" da pre a para os levarem com as sua.
familias a chorar no servi o ele suas ca as e lavouras a in
ju tiça de seu inf rtunio. Tão antigos são neste Estado seme
lbantes cntiveiros, e insultos eontr:l a liberdaue.

Notavelmente magoarIa, e por extremo queixoso ficou o
Capitão-mór Martim ,"'03res; e vendo a cena mudada, pcr
cliua as esperança do descobrimento ]0 Maranhão, lOUCO
segura a SU.:l pessoa, levantados os Indios, não se qnerenclo
já liar do' Portugn zes p lo modo aleivo o, com que o' tra
tav;',o' e partia logo pal'a P~rnambuco, aoude chegou go
vernando já o Brazil Ga par de Souza, fidalgo ele t50 grande
zelo do serviço do cu rei, como da gloria de Deos no aug
menta ela f6 e conversão dos gentios. Pasmou com a io
con ideravel resolução de Pedro Coelho, que Soares lhe
referia da occ.a ião opportulla, que a sua temeridade tinha
:ll'rancado da mào ao Capitão-mór, pela qual sem duvida
auiantaria muito a sua Capitania, e o qLle mais era a reduc
ç:io rle tantas almas, que em vez de se attrahit'em, erão
desviadas por e:ste modo do gremío da Santa Igreja. Expe
dia logo huma escolta a prender o:.Il1tor, e causa de tantos
males; e chegado qne foi, depois ele lhe areiar na sua pre
sença a injustiça daqueJle procedimento, (), mandou metter
em ferro' e segmar na prisão, da qual passou p-ara o Reino
a pagar no Limoeiro as desonlen da S·ll:a temeraria ambi
ção. isto veio a parar Pedro Coelbo, castigando Deo a jn
justiça de semelhantes cativeiros, com a pena da honra, ela
fazenda e da propria vida. P6z logo o Governador em liher
dade ao Jndios, mandando-'os para nos as aldêas de Per
nambuco, e para que de todo se não mallogra se aqneUa o.c,-
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Gasião, Clue mostrava abril' a::; portas a t:l0 relovante conve
lIiencia do Estado, e olIerecia não peflnena seflra 30S obrei
ros llu l~vangell1o: buscou logo ao Padre imITo Pinbeiro,
Provinci31 quo' então era lla provincia du Drazil. 'ig'o lIesta
p,arle a nos a C-3rta annna a quem tenho por mais veridica.

p.ropoz~lh" oque ua serra da lbyapaba e 1\13ranl1ão relatava
Th1ari,im Soares., e o onflrll1:Jv~o os mesmos lnclios 'ens na
Inraes ue quem m lho\' podia informar, e qLle endo Wo
grande os rviço qne se ofJerecia aos fUbos ela Compallhia,
dados por D os para a conversão do Gentilismo, não podiJo
deixar. os Padres de fazer hum grande serviço a amb3:;
as magestades, se voluntariamente se acrificassem a buma
tão gloriosa como laboriosa conqujsla, para o que Ibe pro
meltia concorrer com o oeeessario.

O Padre Provincial, qne nflO desejava outra eon a mais,
por ser homem de grande religiüo e zp.lo cio b m elas alma ••
sabondo ser as tres Jlaºüe~ (le Tupynambás, Tobajúra , e J0
l,rguúras 3S mais nllmerosas e tratavei de todo o Brazil,
filie depois do seu descobrimento e fLHJ(lação da cidadc da
Bahia tinbão fugido do rigor e forças uas nossas arma e
l:lrgando a suas terra, se e palbilI'ào por toda a '0 'ta cio
Ceará, até clJeRal'em os ultimos a fundarem slIas aldêas no
nJaranllão; acceitou o c.onvite.

Abraçando com gosto a propostn, nomeou para primeiros
Missionarios e descobrilores os fervorosis imos e"encraveis
Padres Francisco Pinto e Luiz Figu ira; o primeiro inno
cente victima que foi da crueldade, e como glorio o m:ulyr,
e o seaundo primeiro fundador de tnda a missão do Estado
do ~laranhão, dotados nmbos não só de letras, enão tam
bem de singulares virtudes, e de um ,nlentç zelo ua salva
ção dos gentios, que junto com a pericia da língua dos nn
turaes, e de um belljs.simo genio, e rara pacioncia do Padre
Pinto, com que sabia tratar daqnelJa' no~as plantas, pela
muitas e grande experienciJs que denas t.inha adquirido
nas no S;lS aldêas de Pcrnamlmco, prometlíão sazonados
fructos, gro sa colheitas e van Lajados progres,so.s no ser
vico de Deos e de seu rei.

-Despeditlos com não pequenas e santas inv-e.jas dos que
neavão no Collegio, partirão os novo descobridores para a
sua tão de. ejada missüo, banhados de jubHo e cbeio ele
lluma inexplicavel alegria, vendo já aberta agueUa porLa em
que O eu grande evpirito pretel,1d~a uma tã.o larga, elltl:ad~",
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qU) por 'lia pode sem muito á vonlade sallir milhares de
~' ntios r duziJos todos por eu meio ao conhecimento ua
verdadeira Divindade. Era a embarcação tlo seu tr;msporte hum
harco que ia carregar de al a Jagu:lribe. Levav50 na ll:.l
in trucçfio, a refjuerimenlo do me'mo gúvernador, que antes
de I :lssarem :lclianle cbega sem primeiro ao Ce:lrá, aonde
linha lado illartim oare', para temperar os animo:>
daquell s lndios notavelmente azedos com os de tempero'
de Pedro Coelbo: e para melhor o fazerem leva em tambem
em .oa companbia algon uos que eJJe tinlJa amarrado no
Cearú, a im Tob3járas como O' Tupynambás, vinllo do ~Ia

ranhão á Serra, e da '.erra ao injll'lo cativeiro dos Per
namlJIICanos, que ])O'to já na sua liberdade pelo mesmo
gov rnador Caspar de Souza, vivião contentes nas no as
aldêa', e ag-ora acompanhilv50 go losos ao seus Padres para
os ncaminbar m seguro ú illJa do Mar::mllão, cm cuja con
qui ta, convidados tio premio, queri~o ler não pequena
]Jarle . praticando os parente, e incult.:ando aos seus mes
mo naluraes as muitas e grandes conveniencias de que
goz:lyão no poder e aclmini trarão dos n ssos ~lissioDario',

pelo bom trato que debaixo elo eu all1paro experimentavão
do Portuguczes, mnilo principalmente do Covcl'llador, que
lJ -)fi o linha moslr:lelo no xem]Jlar castigo, que tinba dado
a PedI' Coell1o, como autor principal dos seus maiores
aggravo .
~'Com venlo cm pôpa navegavão os nos 03 Padres e endo

Ibe preci o tomar a fortaleza lia Hio Grande, recebêrão no
acolhimento que lhe fez o capitão do pre idio .Ieronymo de
AlblHluerque urbanidndes de cavalleiro e venernçôes de
catbolico, porque, além de os receber como missionaria, o
re pcitou como virtuosos que não cuidavão IDnjs que na
maior gloria de Deos e bem dn almas de todo aquelle Gen
tilismo.. Pa mou qU:lOdo soube da resolução com que os
dous apostolo emprehendião o de cobrimento do Maranhão,
sem mais auxilio que o divino, em mais armns que O'
seu' bordões, e sem mais. ajuda que a que lhe promettião
os Inliios ela sua comitiva ele os mctterem por ultimo
na terras e aldeas dos eus naturaes, que era ao que aspi
ravào os fervoroso espirilos Jaquelles verdndeiros filhos de
Santo Ignacio. Prevenuo os muitos riscos a que !lião expos
tos entre nações tão barbaras, e perigosos encontros de
muit~s fera., lhes 01Icr~ceq o Capitão-mó,r sold~dos e arma$
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I ara sua guarcl'a que o Parlres agraüecêrão humilues, c
e cllsari10 corlezes, com o pretexto ue que indo entregues
totalmente ú Providencia uo Senl:1or a quem servião, .eria
meno credito da sua fé, o confiarem mais nas forcas bu
mana" qne nns as i tencia divina'. Muito edificado õAlbu
qu rque com buma tão c:anta conrtança, e cada vez mais ren
elido ú y neraç.f\o daquelles dous' anjos, que na velocidade
dos pés punh50 o de ejado logro ele suas apostolicas em
prezas, não deix.ou de dar nesta occa ião hum evidente tes
temunho ela sua rara prúdencia, entregando aos lndios que
acompanbavão os Padres quatro armas de fogo com polvora
e bala para maior cautela dos perigos que receiava, recom
mendando-lhes muito a defeza da uas vidas, tão impor
tantes como precisas ao serviço de Deos, e de el-rei de
Portugal.

Despedido s os Jllissionarios notavelmente agradecidos ao
caritativo desvelo de tão insigne Capitão, partio o barco
para as salinas de Jagllaribe, onde era a sua direita des
carga, e o mesmo foi tomarem porto que desembarcarem,
e porem-se logo acaminho para o lugar desejado do seu des
tino. Ardião em fogoosabrazado peitosdaquellesfervoro'os,
peregrinos, e por isso buscárão talvez o caminho da praia,
querendo refrigerar com o muitos ventos da costa o grande
calor em que se abrazavão seus ardentes peitos.

Camiobavão a pé sem mais victualhas flue o altar porta
til, que levavão dons lndios, algum vinho, hostias, c céra
e buma pouca de farinha de páo, usual su tento da terra,
repartida pelas mocbillas dos companheiros; sem mais
outra vianda que o peixe e caranguejos, que a diligencia
dos Indios encontrava por aquellas praias. Usavão de humas
roupetas curtas para lhes ficarem mais desembaraçados os
'passos; humas cscallavinas de couro, co.mo as que trazem
os romeiros de S. Thiago, hum bordão. nas mão.s. e hum
• anto-Chr i to ao peito; mas pOl'CJuc o cbarcos, p.edras e
lodos por onde precisamente llavião de passaI' Iw5o. muito,
consumidos logo nos primeir'os dias os sapatos, se virão
obrigados a caminhar descalços. Onde lhes anoitecia ahi
era a sua estalagem, sem mais abrigo que o que lhe dava o
céo, e o sereno, ao qual ele ordinario fica vão expostos.,
'quando não tinhão arvores ou matos onde armar as redes,
usual cama nas viagens do Drazil; porque .então dormião no
chão em cim a da mesma arêa, em que muitas vezes acor....
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davão CJuasi sepultados pela grande quantitlaele que de
huma para outra parte lev::lntavão os fortissimos ventos
daquella costa. Por estas dil:ltal[as prains e arêaes im
mensos caminhavão alegres p. gostosos estes servos do
Senhor; como e fo sem di verlir-se ::t buma da. r[uintas elo
,cu Collegios, até chegar por ultimo ao ILwar rrue tinha
desamparado Martim Soare!';, c onele os lndios d::lquelle
clistricto tinhão experimentado as maiores sem-razões de
Pedro Coelho.

Aqui toparão a hum Jndio Principal ela nação Potygu~ra,

chamado Amanay, que vendo aos pobres Mi ionarios sem
m:lis ::trmas que os seus hordões, sem mai soldados nem
comitiva que os pou(jo~ Jndio Tupynambús e Potyg11áras. eus
parentes, qne os acompnnbavào; pasrnf1do de ver os Padres
tão humilde no habito, e tüo penitentes no emblante, ba
tendo palmas e cheios de aI gria, sem temor qne os ::lCO
lJardasse, nem receio que os reprimisse, entrou a <lbrap-Ios
<lanelo-lhes ao sen modo os parabens da chegada á SU<lS
terr;\s, por terem já quem os defende se do poder e violen
cia dos brancos (assim el1amão aos Portugnezes), qne nflo
fazião mais que maltrata-los, e roubar-lhes a liberdade.

Correspondêrão oSP:ldres com ignaes de afIabilidade, agra
decido ao bom desejo que mostravão de os quererem nas
suas terras, porém que era preciso convocar os seus vas
sallos, e os mais Principaes di persas pela vizinhança ilos
matos, onde estavão retirados, para que todo juntos
vie:ssem sem o menor susto á sua presença, pai além de
lhes trazerem alguns do eetl parentes, que no aono ante
cerlente tin]lüo ido c<ltivos para Pernambuco, e já se
achav;}o. livres na nos as ald 'a', Jhes queriào tambem COlU

municar a causa c fim da sua vinda, para aju'tarem 'om
elles huma paz perpetua, em que ]ooTariào o maiores
frutos do seu inLeres e, me.io o mais eficaz pnra mover a
estes barbara .

Contente partia Amanny a convocar os seu e convidar
os vizinho, espallwlld'o ti alegre noticia da boa begada
dos novos embaix.adores, os seus pais \búua (êl. im
cbamão aos Padre da Companhia) que crUa os mesmo ti

quem seus avós chamavão bemfeitores dn na na~ão, do
tempo qnc estiverão com elles o obr ga, Anchieta e
Almeic1as, primeiro missionarias LIa Brazil antes da retira
da dee t.e Jndios daCfllellas ]lara estas terras. Ai nt:Hlo com
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semelhantes praticas aClluirão promptos no reélamo ue tiío
:lgraclarei vozes, leraclo. huns dn curiosiclnde, outros do,
novos hospeüe . de ([uem por tradição de seus ant pa . a
do. tinlJão ouvido prodigio o Sl1cces os, e os muitos tra
balhos a que pelo seu bem se tinltfio sa Tificndo.

,Tuntos os Principaes, com a maior pnrte dos seus va sal
los, buscárão aos Padres, dando a conhecer nos semblantes
o muito que se alegravão com a sua' infla; por{'m logo,
mudad:t a scena, como !le costume entre elle.. entr;'trão a
elar mostras do seu sentimento na muitas Inp;rimas qno
llet'ram~ll'ão para ignificarem as injn tiras que tinhão rece·
bielo cio Portnguezes. nevestido então o Padre Pinto
daqnella natural eloqnencia e pericia da língua de C[lle ra
dotatlo, qnerendo-os con olar entre os termos (lo z lo o e
compassi\'o, lhes pl'OpOZ a grande magoa que recel êrão os
P:lcll'es qqando sonberão (1;)s semrazües qne tinhão expel'i
ment.ndo e tlns violencias que tinhão pal)ecillo; elreito. tOl105
da :Jll1hi(~;io rle Pedro Coelho e SCllS seqn:Jzes . porém qno
c' tivessem llesc:Jns;Hlos, porque jfl o sen inj nstn procedi
mento tinha sido bem ca ligado pelo Govern:Jclor (lo E taclo.
qne rlão Cfl1er'i:J. nem el-rei de Portugal, qne elles fo l'em
mallr;llallos do Portlwuezes, ante im dar-lhes ~[bsiona

rios flUO lhes ensinassem a fé e o mel te. em no caminho do
c(~o. livr:Jnllo-os e Ilefendendo-os das violenci:Js dos brancos,
a cynem só haviJo de servir por vontaLle e pl'Opria conve
nieneia, c nJo por força. Que o pa sat10 j;'l n:10 tinha reme
dia, m:Js que para o l'l1tLll'O lhes promettia viverem seguros.
Contentes e livres Lle todo o SllStO' na companhia L10 Padres,
Llesl'rutando as suas terr'as com muita paz e proveito das
suas almas, pela salva('ão l1:JS ql1aes tiohão elles deixaL10 o
seus p::lrentos, os ,eu Collegios e o sen descanso; tudo 11
fim ue lhes darem a entender o conhecimento do verdac1eil'O
Deo, de os instruirem na fé e ue os tirarem do poder o
cativeiro do diaho, seu capital inimigo, flue lh nJo podia
fazer bem algum, mas ante procurava touo o en mal. en
ganamlo-os e mettonL1o-o no caminho ela pertliçao. Qne a
alma fll1e elles tinltão, e pela qu'ü sentião c l'allavão, n50
eril mortal, nem acabava como a llo brutos; porque em
bora morresse o corpo, a alma sempre havia de dotar, ou
no grande fogo do inferno, padecendo os maiores tormen
tos e castigo. ou no céo, entre, muitos go tos, d can o
e alegria. Que o principal um por que elles buscav~lo
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i1 sua terra era para os bapti~arem e fazerem filhos
de Deo, e para lhes ensinarem a viver com muita paz e
união entre si e os Portuguezes, de quem d'ali por diante
havião ele receber muitas convenienclas, assim pelo seu
commercio, como pelo seu trabalho que voluntariamente
fizessem, recebendo por eUe muitas ferramentas para o
serviço das suas lavouras; e muitos pannos para se vestirem,
e não andarem nús, vivendo corno as féras do matto, e com
outros muitos interes es, que' o tempo e a experiencia lhes
mostrarIa: o que tudo em nome de el-rei de Portugal, que
era um senhor mnito poderoso e ami.go dos Indios, lhes
promettia a todos aquelles que quizessem ser filhos de Deos
e eus vassaLJos, para serem tratados como amigos e não
como escravo, e era o mesmo que já tinhão experimentado
os seus parentes, po tos em ua liberdade nas nossas aldêas
de Pemambuco, muito contentes e satisfeitos na companhia
dos Padres, como dos mesmos Indios que com etles vinhão
se podiào informar, e que estive sem certos e não duvidas
sem que os brancos que o contrario fizessem serião grave
mente castigados pelo Governador do Estado, assim como
foi Pedro Coelho e sens companheiros.

5



CAPITULO IV.

CO~TINUAÇÃO D\. l\IES~1A lIIA'l'EllI.\. -MORTE GLORIOSA DO

VENEnA VEL PADllE FnA:'ICrsCO PI~'l'O.

Pel1etrárã0 tanio -e Hzel'ão tão bom lIcito esta pratica'
nos corações daqUleUes barbaros, que logo senl mais demora
se oHerecêl'ão aos Padres para formarem as suas aldêas, para
oque partião já a buscar a suas familia que estav:lo escon
didas pelos maltos, com medo não experimentassem as
mesmas violel1cias que as passadas. Consolado () fervoroso
Missionario com a captura de hum tão grande lanço, dando
muitas graças a Deos pelo bom succes o da sua exbortação,
vendo a boa vontade com que todos trocárão brevemente
os 'cus maltos pela 'Companhia dos Padr-es, entrou logo com
maior calor a 1m antar cruzes, formar Igreja e a dividir em
ranchos a pov9ação, em que todos na alegria e n0 seu tra
balho davào a conhecer a virtude da poderosa mào de Deos,
abraçando go tosos o mesmo de que até então fugiãO de 
confiados.

Fundada já a aldêa, junto do lugar onde tinha estado
l\larLim Soares, depois se fund~lrão outras não muito dis
1a nles da fortaleza, que depois S'C fabricou c erigia em
viUa, que he a que hoje se chama do Ceará; entrárão o
Padre a dar aos seus neophitos as primeiras lic,ões dos
mysterios tia nossa fé, ensin:mdo e fazendo repetir na igreja
as orações pelos meninos e meninas, e em di\Ter os tempo
cathcClui :mdo os pais e mãis, valendo-se jú das phra. e , já
das comparações mais perceptiveis e accommodadas ti inepti
dão dra sua rndez. para assim melhor os aITeiçoarem a hurna
lei na observancia custosa e na intelligellcia dimci!.

Atudo da, a providencia a caridade c experimental pericia
do yencrayeI Pa'dre Francisco Pinto; e quando já os nppoz
mais instruidos na fé e afIeiçoados llUm pouco mais ao no,"o
modo de viela) reconhecendo na a1Jabilidade () carinho com
qne crão tratados, o muito que interessavão na companhia
<10" eus noras missionarios, lhes propoz então o Padre em
bllll1:l boa ; bem ideada pr:.llica, 1JU<l lh€ fez na igl'cj:l, :J.
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preci a obrigação' qu" tinha de bu ear com seu compa
nheiro e os 1'upynambús. que comsigo levara, a ilha e aldêas
do Maranhão, que era o fim daqueJla sua derrota, e para
cujo de cobrimento erão mand'ados de Pernambuco a repar:..
til' com aC1\J:elles Inctios a mesmas luzes com qiJe elle~ se
achavão já ilIuminados. Que o sentimento de os deixar era
gTande J pO'rém que o preceito de obedecer ao eu pai
Uassú (3ssim chamão aos nossos Superiores) era ainda maior;
por não poderem faltar ú sua obrigação, que era fazer o c[ue
lbe mandavão ; mas que fica sem descansado porfJlle elles
e crevião a Pernambuco pua lhes m3ndarem mis ionarios
da Companbi3, de quem sel'ião tral.a(10 com o mesmo amor
emquanto não voltav10 do M3t'3nhão. Que e 1 mbrassem do
que lhes tinha ensinado, o vives~cm como filho, que ha
vião de er de Doos pela agua no santo baptismo; quc nas
sua necessidadcs e periO"o chamassem por .Tesus Maria,
slla i\lãi Suntis ima, se quel'ião exp rimentar prompto reme
l1io no seu maior aperto. De alguma sorte consolado os
deixou a de treza e energia com que sabia fallar o fervo
roso Mi sionario, e entre muita l:1grimas e sentimentos se
(1 pedirão do us Polntuáras e estes dos seu aman
li~. imo Padres, tomando todo a sua benção e acompa
nhando-o senão com os passos, ao mcuos com os olho::> e
coraç.ões, possuidos j;'1 ele huma j}Jial e amorosa saudade.

Po tos a caminho os animosos soldado da milicia de
Christo, acompanhado . ó eTe alguns 'Fobajáras da . erf.3', e
dos Tupynambás do Maranhão e hum, Potyguúr3, que nITo
quiz larg3r os Padres, conlinuúrão a sua viagem até o rio
Parámirim, que pa sárão om mnit() trabalho sobre- a,lguma
ca.ca de páo: e como a na lhes fic'ava para o- centro, lar
ganclo as praias, bu cárão o mma do sertão~ 'Bm 11l3is s
tradu ou caminho, que afJl1eHe' ql1'e fàzião muita vezes a
forra do seu braç-o, p r estarem ainda pouco trilhada', e
menos eguidas por falt::l rIr. commercio. aquella~ terras.

Era o tempo totalment.e impFop'rio para huma jornada tão
dilatada por ser ele inverno, e qua. i continuas a soa chm:ls,
obrigado a ir m de ordinario molhados, em muita l'Oupa
fllle mnrlar, ncm mais abrigo em qne se recolhcr que os
mesmos m:ltos, onde muitas vezes nem fogo por]iüo ter para
se enxngarcm; vivendo m Duma continua necessidade, e
pa. anelo d hon para outro, sen:lO ign3c, mlliores tra
balho. ; fJllP n:lo fka":io ,P111 l'l'I'lllio, c,nmlOrnrndn-lhe a
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Providencia Divina a fa)las' do nece ario para o corpo em
abundantes consolações 'da alma, tão faminta de padecer,
corno aqueUe de descansar; por irem já muito debilitados os
-servos de Deos por falta de farinha, de que logo se tinbão
desembaraçado os Indios~ costume ardinario entre eHes, por
ser esta a primeit'a carga de que e aUlvião.

Osustento que tinbã0 pelas praias com mais alguma com
modidade, era peixe e carangueijos: e agora pelo interior da
terra, com não pequena falt:1, alguma caça, que o aeonteci
menta offerecia a boca das quatro armas que a grande provi
dencia de Jeronymo de Albuquerque tinha daelo corno prevendo
ser este o seu unico remed\o em contingencia tão apertada, e
em occasião tão precisa. Mas nem as grandes ilifllculdades,
que na passagem dos rios encontravão, nem a grande falta
de comer que padecião entibiava os animas, ou enfraque
cia as forças daquelles agigantados campeões; lotando con
tinuamente com os perigos, e com a me ma morte, a que
se fazião superiores com a sua constancia e soiIrimento.
Pelos matos as féras a que os naturaes e nós chamamos ti
gres, e pelas campinas as cobras, tão venenosas que de re
pente matão, lhes fazião impenetraveis os caminbos, por
serem de ordinario mortaes o::> eus encontros; em um dos
quaes já tinba acabado com maior ventura que a LIa mesma
desgraça (por morrer nos braços do Padre Pinto) hum In
dia da sua mesma ccmitiva.

Avistada finalmente a Serra farão ubindo os dous aven
tureiros, ajudados dos lndios pela debilidade das forças e por
]1ão poderem já vencer a inaccess~vcl aspereza dos seus em
pinados caminhos, até que chegárão por ultimo entre im
mensos trabalhos e perigos d& vida ao alto della, maia mor
10s que vivos, depois de passados etc mezes da sua partida
de Pernambuco. Forào e tes os primeiros Mis iooarios que
pisarão esta Serra, que para eILe::> se podia 'hamar agora
terra de Promissào, assim pelas commodidades do necessa
rio para a vida humana, de que tanto carecião, como das
muitas almas, que nella se creavão, e era o mel c leite por
que muito suspiravão estes verdadeiros Israelitas.
. Fôra já conhecida aIbyapába pela sua altura egrandez:l, por
balísa certa das observações da nautica; porqpe prjncipiando-se
a levantar junto ao mar vai crescendo sempre a sua emi
nencia mais de vinle leguas ao centro, desviando-se da co ta
,té o rio dr, 'iio Franci.co: Dacrlli vai «ontinuan lo cm
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hl1mas partes ma i:; -alla, e em outras mais deprimida até fixar
na serra dos Orgãos no Rio de Janeiro, d'onde ha quem
dig-a (porém ~em fundamento que convença) vai topar corrl
as Q,ordilheiras do reino do Chile. Tem esta serra no seu
principio, ao que parece, eis leguas de largo, levantando
se entre dilatado campos de huma e outra parte os seus
lados, que servem de divisa, como já dissemos, aos dous
governos dos Estados do Maranhão e Pernambuco.

Da banda em que fica a costa he quasi inacce ivel, por
que cortada como a prumo, parece uma muralha, fabrica da
natureza, e imperfeição da arte, tão alta que assombra a
J;l1esmas nuven , e aos mesmos ol11os tira a vista. Na SIHl
eminencia he em partes plana, tendo algumas cortaduras
com o nome de boqueirões, que dão passagem franca ácom
municação dos eus naturaes. Em huns lug<lres mais que
outros he trabalhosa a sua subida, servindo-lhe a~ muitas
arvores de que se veste, de occultar os grandes despenha
deiros, á vista horrorosos, á serventia difficeis.

lIe aterra f cunda de tudo oque nella se planta. Tem benos
ares, ainda que no inverno mais [rios: muito bom clima e ne
voas como as de Portugal, que atá ás sete horas do dia impedem
o~ raios do mesmo sol, o que faz serem os dias mais peque
nos; despenbando- e aqueUe planeta de ua grande altura
para se sepultar mai cedo na profundidade de seus vaUe .
Ainda que não be muito abundante de agua , tem comtudo
as que bastão em um rio que cahindo do alto se "Tai precipi
tando com agradavel ruido na deliciosa planicie de eu di
latados campos. São o seus naluraes os mais fortes e ro
bustos daquelle sertão. Encontrão- e neUa muitos velhos,
que bem dão a conhecer não be tão ingrata á natureza hu
mana a retirada vivenda das suas eminencias.

Esta serra tão agradave} ao eus naturaes por algumas
commodidades, que nella poz o autor da natureza, e faz
<linda mai celebre pela glorio a e sempre memoravel morte
do apostolico Padre Francisco Pinto; acabando nelta sua
fervorosa vida tão cheia de trabalhos, como rica de mereci
mentos: sobre ella veremos tambem triumphante o grande
padre Antonio ·Vieira, quando no fim de ta primeira parte
tratarmos do fundação especial e permanente desta populo
sis. ima aldêa pelos missionarios .da Companhia.

Chcg-ando ao alto da Serra os nossos descobridore , man
dúrão ~diantc :llgn.n' Tob:ljál'a da ua 'omitiva para noti-
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ciarem aos parentes, que erilo chegados ~ uas terra o
pai Abunas, :lDtigos bemfeitores da sua n3ção; e não sendo
necessario maior aviso) corrêrfio todos juntos a bu ea-Ios,
e c.omo os 3chárão tão debilitados de forcas os levárão em
braços para huma da tres populosas aldêãs, aonde o ali
mentárão com as pobres viandas que a occasião e neces i
dade permiltia; porque o peixe, desviada a costa maL de
vinte leguas, he mnito pouco; e as caças por muito batidas
não erão tantas como queria e pedia o grande numero de
seus habitantes: hoje porém com as muitas fazend3s de gado
que cercão pelo lados, se faz mais farta e abundante.

Tomado já algum alento, chamúrão o Padres 30S Principaes,
para que lhes mandassem njuntar logo a gente majs preci a de
todas aquellas povoações em ordem a propor-lhes o negocio
mais import3nte, que os tinha trazido de tão longe a bu 
cal' nas SU:.IS terras) não riquezas nem regalos, mas sim as
suas mesmas conveniencias; rematadas todas no maior ang
menta da sua fortuna, se quizes em fazer-se filhos de hum
grande e poderoso senhor, que não só nesta, senão na outra
vida lhes podia dar muitos bens) muitos descansos) e muito
cert3s e sempTe firmes felicidades.

Contente com tão bons annuncios se 3juntou toda 3quella
multidão de b3rbaros, que pasmados do modo e traje do
novos hospedes, se deixa vão penetrar muito da costumada
eloquencia e ardentes palavras do veneravel servo de Deos,
destro POfcostume e insigne, por arte das phrazes, e seme
lh:mças mnis proprias da sua natural rudez.

Propoz-Ihes a necessidade grande que tinha de se fazerem
Christãos, para com a agua do Santo Baptismo se hnbilitarem
areceber os gostos da vida eterna, de qne a immortalidade das
. uas almas se f3zia capaz. Que quizessem viver como filho
de Deos, se querião experimentar, nUa só 3S conveniCl1cias
flesta vid3, senão tambem os descansos da eterna. Que a
mesma vi ta do céo os convidava com a formosura de tan
tos etão brilhantes a tros, aonde podião viver em continua
nlegrias) 'e se animassem agora n ueixar a falsa crença de
Sllas enganosas superstiçües. Que fugissem em vida do diabo
se n50 querião depois de mortos acompanha-lo no centro
da terra, 30nde estava hum fo~o muito grande em que cllc
com todos os sequazes da sua rebeldia os havia de queimar
e atormentar eternamente, 'em terem jámais quem lhes
arnrlis. r. r ]1011(':-, r lir:lr ,ln sell porl r, Qnc eles cm rre-
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dit0 ao que lhe' tlizia, porque além de os não enganar, as-
im lhes convinha para sua paz, para seu ocego, e para o

feliz logro dos muito e grandes interesses, que lhes bavião
resultar d3 companhia e en ino dos seu' Missionarios; e da
communica<~~o e cornrnercio com os Portuguezes; sendo
todos va sall03 d'el-rei de Portugal, em nome do qual e de
baixo da sua protecção lhes promettia muitos bens, privile
gios e mercê', de quem o Governador do Estado era fiel
executor; querendo que todos fossem amigos dos brancos,
a quem não faltaria com o castigo mais rigoroso, quando
oubes e que oITendião aos Indios com alguma força. ou máo

tratamento. Que primeiro que tudo fize em logo buma
igreja para nella lhes en inarem os Padres os mysterios da
nos a fé, e aprenderem a orações e no Culto Divino as ado
l'açõe que c devião tlar ao verdadeiro Deo e aos seus
Santos. Que fazendo-o as im, serião os mais afortunados, não
Ó nesta, mas tambem na outra vida, que p,or ser eterna,

nunca jámai bavia de acabar.
lIe iuexplicavel ogosto com que esta pratica do apostolico

}Jac1re Francisco Pinto rendeu os corações uaquelles barba
1'0 , apo tados já a obedecerem aos Padres, sem o minimo
barbarismo da' na vontade; e por isso com a maior dili
gencia e actividade possivel entrárão logo a levantar huma
formosa igreja em buma das tres povoações que o Padre
1I0meou, aonde e :Jjuntassem a ouvir todos os dia, os
documentos da nova lei que querião abraçar, com condição
porém, que lhes não falta se a boa companhia de tão bons
Padres, e de tão caritativos e cuidadoso Missionarias; para
cuja assistencia fizerão tambem por direcção dos Padres
buma .ca a que fechava em quadro com a mesma igreja;
idéa propria de huma pobre sobre religiosa vivenda.
I Acabada a obra que bem podia chamar-se grosseira, ou
obra bruta, pela brutalidade dos seus obreiros, insistirão todos
quotidianamente na instrucção dos mysterios da nossa fé, não
só os meninos e meninas, senão tambem os adultos com
grande fervor dos mestres, e com não menor contentamen
to dos disliipulos.

Nestes santos exercicios e louvaveis empregos gastá
1'ão os bons mestres cinco mezes; adiantada muito aquella
Christandade a impulsos de sua constancia, e do in
cansavcl zelo de seu espirito~ e parecendo-lhes já tem
po de continuar a jornada e descobrimento do Maranhão,
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que era o destinado norte da sua prillcipal derrota, pa
receu ao Padre Pinto ser muito necessario, e mais que tu
do preciso em ordem á conservação e estabelecimento da
CIllella já fundada e reduzida missão, pacificar primeiro algu
mas nações barbaras de Tapuyas, que se achavão dispersos
pelos contornos daquella serra, cuja vizinl1ança não deixa
va de ser perigosa nos eI;}contros de sua fereza; para abran
dar a qual pretendia o veneravel Padre ser o medianeiro.
entre os mesmos Tapllya e os Tobajáras, seus neophitos.

Dos premias que levava, e com que já tinha brindado a
pouco custo os seus novos aldeianos, re ervou lambem al
guns, com que podesse obrigar ao vizinhos; querendo por
meio de daclivas quebrantar a dureza daqnellas animadas
penhas. Surtia a idéa o elIeito desejado, porque attrahidas
as nações das suaves noticias) que recebião pelos embaixa
dores do desinteresse, eexemplar vida de tão santos varões,
levavão depois na liberalidade e cnrinho com que erão,
por eUes tratados penhores certos da sua maior felicidade,
debaixo da protecção e amparo de tão insignes bemfeito
res. Faltavão ainda os Tacarijús, nação entre todas a mais
barbara, e por isso do veneravel Padre a mais· apetecida
para universal concordia de todo aquelle clistricto. A este
expedia embaixadores com um avultado, posto que meno
precio o donativo) e como tardassem com a resposta, se po
zerão a caminho para o seu apetecido MaJ;'anhão, acompa
nhados dos Tllpynambás) seus naturaes, e de alguns Toba-o
járas e POlyguáras (que por todos não passavâ(i) de, dez ),
mais cheios de saudades dos seus neophitos, que do preciso
viatico para huma viagem tão prolongada.

Com dous dias de jornada os buscárão os Tacarijús, que
estiverão tão longe de se darem por obrigados do mesmo
prezeute, que estimárão, que da sua mesma âmbição fizerão
degráo para a mais execranda aleivozia; desejando ve
rem-se já senhores d:ls muitas drogas que suppunbão trazer
comsigo os pobres l3 innocentes Missionarias. A primeira
acção da sua barbaridade foi matar os embaixadores, fal
tando ao direito das gentes quem de gente só tinha O no
me, e da fera m:lis cruel a conQjção; daquel1ôs só a hum
perdoou a sua crueldade, porque lhes podesse servir de
guia aQ lugar dos mais cOlllpanheiros. Armados em guer
ra e instigados do diabo) camlnbárão seguros no descui
do e nenhulll preparo c1àquella pequena tropa de soldados
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de ehri to, a quem naquelle dia tocou as alvoradas a bra
va fereza claquelles brntos racionaes, ou homens sem ra
zão, cujos golpes ao romper do dia primeiro forão senti
dos que a sua chegada, tempo em que estava para dizer
mis a o veneravel erva de Deos, que principiando sacer
dote, veio acabar cruenta victima, junto ao altar do sa
criflcio.

.lá ao tempo que tinhão de carregado a sua furia nos
Jndios, que o acompanhavão, .Linha o Padre Pinto ouvida
os primeiro urro, que ão entre estes inflei os signaes
mai certos do rompimento da guerr:J, e largando o para
mentos da mis a, que estava tomando, sabia ancioso a
acudir aos companheiros, que se andavão defendendo
da crueldade do Tapuyas, a cujos golpes já tinhão cahido
mortos dous do seu, que de temidamente se tinbão op
posto com mais valor que fortuna á suas arma; o que
vendo os outro la1'gárão o campo, ficando só t1'es dos mais
animo o , e e retirárão para onde estava rezando no seu
breviario o Padre Luiz Figueira, a quem foi preci 'o a pe
tlido do mesmo, e conder-se nos mato, entregue to
do á Providencia Divina, que poupava para maiores em
prezas do seu serviço aquella preciosa vida, que havia lan
çar depois os primeiros fundamento a esta no sa Missão,
ficando com orenome do seu esolarecido fundador, posto que
por então não surtisse o eiTeito desejado, como veremos.

Não 1'e tava,outro no campo da batalha, além do fervo
roso confe~sor de Chri to, que tirando da mesma fraqueza
for.a , entrou a abrandar com a doçura de sua palavras,
tão poderosas' em mover o Potyguáras do Ceará, e os '1'0
bajáras da serra, a :.lcrimonia e azedume daquelles animas
ob tinados, e cegos da sua propria ambição, até cahir co
mo cordeiro innocente na3 crneis mãos daquelles famintos
lobos; que não se derão por satisfeitos emquanto não vi
rão derramaelo seu sangue, á força etyrannia de hum gran
de golpe de páo deJucá (que quer dizer páo de matar), com
que crnelmente lhe abrirão a cabeça, e tirárão a vida: sen
do preciso tão larga porta para por ella samr buma tão gran
de alma, e aquelle mais que agigantado e~pirito ir a gozar,
001110 piamentesuppomos, com aIameola de tão illustre mor
te, o merecido premio de seus apostolicos trabalbo,
aos 11 de Janeiro de '160 ; dia empre memoravel DOS

nossos aonaes do Uar:1llbão, flne só de tão santa Pro-
6
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VillCIa, r,omo a do Brazil, podia receber 111IlU tão grande
Missionaria, o veneravel Padre Franci co Pinto, que com
o seu me 'mo angue regou a terra, donde se bavião depois
colher tão abundantes e innumeraveis frutos.

Dito a alma,. e afortunada Missão com bum filho tão ven
turoso ! 1\:10 se abrirá em boca a terra em qne morreu,
que havia ser di tric.to e Capitania do Maranhão, para por
eHa fanar seu sangue, pedindo) como o de Abel, a Deos
vingança, e ao Céo justiça, mas antes tantas gotas derrama
das se convertêrão em outras tantas linguas, clamando em
alta vozes - ~landai enbar obreiros, para esta vo sa tão
desamparada, como granãiosa seára.-

Huma circumstancia fez ainda mais notavel a morto deste
e clarecido varão) que bem dá.a conhecer a granue estimação
que os 1ndios fazião de sua preciosa vida: porque empe

nhadoa defendê-lo tres das tres nações, cm ujo servi
<:0 tinha sabido de Pernambuco o fervoroso Iissionario,
1"odos farão morto , e dorão não pequeno testemunho da
sua lealdade, offerecendo- e como primicia em nome dos
seus nacionaes junto ao me mo corpo, que hayia sido al
tar de huma alma tão santa, e de hum espirito tão virtuo-
o. Oprimeiro chamado Pedro era da nação Potyguára das

nossas aldêas de Pernambuco, qne não quer ndo deixar
ao seu Padre na jornada, o quiz agora acompanhar, e de
fender valorosamente á custa de muitas e mortae' feridas. O
segundo se cbamava Antonio, de nação Tupynambá, que ser
vindo em quanto vivo, de rodeHa ao mesmo Padre, receben
do sete penetrantes feridas, cahio finalmente morl, aos seus
p'> ,deixando bem vingada a sua morte, que bem podia servir
de inveja ao mesmo valor e de exemplo á mesma valentia.
O terceiro, de nação Tobajára, nomeado então com o appe
lido de Yguassúmirim (que quer dizer, agua pouco quente),
o qual, encendido em colera de ver o seu Missionario
morto, dizendo em altas vozes-·não quero viver morrendo
o meu Padre-' investia animo amente com o aggressores,
o passado pelo peitos com huma seta, acabou com os
mais a vida, merecedora sem duvida de maior duração e
eterna memoria.

Desta sorte, e com morte tão gloriosa., veio acabar o
veneravel Padre Francisco Pinto com cinco Indios da sua
comitiva ás mãos sacrilegas de deslmmanos e ferozes homi
cidas, que l)Uscando logo a pobre casa d'onde linha sahido
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o Padl'c, não perdoárão a nada que podesse servir de pas lo
á sua insaciavel cobica: e como o seu intento não era outro
que matar, por inducçio diabolica, ao virtuoso Missionario
e aproveitar-se do muito que engenhosamente imaginavão
em seu poder, se retirárão uranos com a victoria, fazendo
publica ostentação do despojo nas poucas alfaias da pobreza
dos Padres, na vestes sacerdotaes e mais instrumentos do
altar portatil que sacrilegamente r ubárão. Passado algum
tempo, e de mbaraçado já o campo do inimigos, sallio o
Padre Figueira do mato com cinco Indios, que ainda re ta
vão, e buscando o veneravel cadav r, o achou todo banhado
em sangue da mortal ferida, com que lhe abrirão a cabeça
e de pedaçárão o queixo, da orélha até a ponta da barba.

Re inexplicav lo sentimento que o bom Padre Figueira teve
quando vio o cadaver de eu amaoti simo companheiro,
com o qual abl'açado, derramou muiLa3 e incoosolaveis la
grimas, não só pela companhia que neILe perdia, senão
tambem porque via frustrado .os de igo.io do de cobl'i
m nto do Iaranhão, e totalmente perdida a e perança da
comer ão de tantas e tão de amparadas alma . e porque
lhe faltavão os meio de continuar Wo santa e gloriosa em
preza, e resolveu a relroceder aviagem. Depois, metlendo do
melhor modo que pàd o defunto Padre em uma rede, se
poz a caminho, e o foi epullar na raiz da erra da Ibyapaba,
querendo lbe ervis e de elevado mau oléo, já que Lhe tinha
ervido de throno á ua ardent.e cari lad : mandando pri

meiro fazer uma casn, onde deixou enterrado ao vener~l\'eL

Pndre, levantar huma cruz no mesmo lugar para signaL
rto de hum tão rico sobr timavel d posito. O páo com

que o matárão, e tinto ainda em sangue c!eix.árão aqu tles
barbara juoto do corpo (co tum entre elle' fi arem com o
morto o in trumeoto d sua morte), o levou com igo o
Pnnre Figueira para o coll gio da Babia, onde no aono le
1ü24, em que o HolJandezes tomúrão a cidade e perdcu
com as mais reliquias que nelle e con erva vão em llepo ito.

Enterrado o virtuoso conres 01' de Cbri to, e retirou o
pudI" para a Scrra, e de ta para Pernambuco, em o qllnL o
fi ixaremos para :l seu tempo o acompanharmo até ao Ma
ranllijo, e elo reino até á cOfita do Pará, em que experimen
ton, senfio a me. ma, m:li barbara e d shumana mort . 0:-;
Indio. Tobajál'a da SeITa, depois dr saber'em da. rllel morte
de eu :llllaulis 'imu .li.:~·iullal'jo ,. forão tantas as lagl'imas
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que derramárão, que não podendo admiltir consola ão :i
sua magoa sem primeiro vingarem aquella vida} de quem
tinbão recebido exemplos de santo e as istencia de pai} ar
mados todos de guerra} e revestidos de seu natural valor,
com que se fazião os mais temidos de todo aqueUe sertão,
buscárão os Tacarijús na sua propria aldêa; e, dando-lhes
hum apertado cerco antes de romper a alva, tocárão a de
golar com tanta furia} que, sem fazer distincção de grandes
a pequenos, de innocentes a culpados, matárão a toda
aqueIla nação, sem ficar um Ó que podesse fazer lembrado
o sen nome, ou ao menos com a :sua lembrança servir o seu
tastigo de exemplo á posteridade.

"



CAPITULO VI.

BREVE NOnCIA. DO POUCO QUE PODEMOS ALCANÇAR

DA VIDA. E VIRTUDES DO VE ERAYEL

pADRE FRANCISCO PINTO.

Me, e será sempre sensivel a falta de alguma noticias
sobre as vidas e ac. ões dos illu tres varões, com que se
fez maior que seu mesmo nome toda esta gloriosa Vice
Provincia, cujos fervorosos Missionarias cuidárão mais em
obrar que em escrever o mnito que obravão e vião obrar
os outros, e nos deixárão uma eterna saudade na memoria
de alguns de seus insignes Jactos e apostolicas empreza ;
por esta c.ausa direi em pouco, quanto baste para se inferir
o muito, que obraria na vida este fervoroso e verdadeira
mente apo tolico Mi sionario.

Foi natural da Ilha de Santa Maria (outros dizem que da
Terceira), filho de pais nobres, com os quaes se embarcou
para o Brazil na tenra idade de menino. Teve sua primeira
criação na cidade de Olinda, em Pernambuco, d'onde, pas
sando para a Bahia, entroll na nossa Companhia no anno
de '1568, tendo de idade dezesete anno ; e no Collegio da
mesma cidade mereceu sempre huma conhecida opiniflO
de virtude. Viveu cincoen.ta e seis anno , trinta e nove dos
quaes na Companhia, que cluasi todos empregou na con
versão das almas dos Indios do Drazil, porque, acabados
os estudos e ordenado sacerdote, se dedicou ao ministerio
apostolico das Missões, com tal fervor e constancia de espi
rito, que nellas veio acabar tão santa vida.

Ao princ.ipio foi Missionario das aldêas já convertida
e estabelecidas entre aquella Christ:mdade; porém não Cl

bendo seu grande zelo em huma só povoação) fez muitas
entradas nos sertões, e nellas reduzia innumeraveis Gen
tios, entregues só á lei da natureza e aos barbaros costumes
da sua natural brutalidade. I Cinco farão as entradas, Coam
as quaes tirou dos matos a muitos Indios, e fundou grandes
aldêas, allgrnentando ao m smo tempo os filho da TgrC'ja e
os triumpb.os da no sa , anta Fé.
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Era talo soffrimento com que se havia nos maiores tra
balhos, que apezar da mesma sensibilidade, de todos trium
phava a sua paciencia. Foi tão bem succedido nas suas
conquistas espirituaes e apostolicas missões, que nunca
jámais deixou de corresponder a seára ao beneficio da cul
tura, e ao incansavel desvelo do operario, erreitos da sua
alta contemplação, na qual primeiramente com Deos, c
depois com os homens tratava os negocios mais arduos e as
rec1ucções mais difficeis. Nunca os perigos o intimidárão,
nem a falta do necessario nem a necessidade do preci o lhe
abafárão o animo, ou acobardárão o e~pirito. Sendo humilde
por virtude, foi prudente por estudo, e affavcl e cariLa Li vo
por natureza, especialmente com os Jndios, com os quae
tinha huma tão especial e admiravel graça, que apezar da
sua mesma dureza e barbaridade lhes roubava os corações
e attrahia as vontades, conduzindo muito para esta desusada
correspondencia a grande intelligencia da lingua do na tu
raes, em que era peritissimo, e nas suas pratica, o mai
eloqüente, pela destreza nas phrases, e pela naturalidade das
semelhanças.

A sua vida era huma continua mortificação, como se
vivesse morto a tudo aquillo que se podes e chamar
commodidade, fiado só nas assistencias da Divina Pro
videncia, ao mesmo tempo que nenhum caso fazia das dis
posições humanas. Foi rara a sna fé, e por isso extraordi
nario o 'eLl zelo na salvação das almas, e redacção do
gentilismo; prova grande de que endo o amor do proximo
tão singular, era maior o amo,r que tinha a Deos. Foi
exemplar de Missionarios, imagem viva de virtudes, e hum
retrato animÇl.do da mesma edificação religiosa. Foi emum
todo de Deos na vida, e por isso todo seLl na morte, que
pelo glorioso remate com que acabou bem deu a entender
era credora do immarcessivel cliadema da justiça, com o
qual o justo jLliz corôou no fim dos seus (lias o att nelivel e
elevado do seu merecimento.

Morreu conquistador, porque viveu conqui t;ando. l\Iorreu
triumpbando, porque viveu vencendo. Derramou o sangu
na batalha, onde alcançou a victoria' ficou senhor L10
campo para além ela morte o er tarnbem de I;oda aqu 11:l.
conquista, que tanto ll:lvia avultar para o futuro ti vista dos
serviços de hum tão grande soldado,' e de hum tão fervo
roso flpostolo; bastllnclo o elar princirio ao de cobrimento



e o ser nomeauo primeiro Mi sionario do ~larali1Jão, para ú
sombra de seus fervorosos exemplo contar a nossa \ ice
Provincia tantos varões zelosos, que a illustrárão, e forão
in trumentos vivos da sua prodigio a fundação e de seus
avultados augmentos, que não seria tão famosa e o não
contas e por primeiro martyr, nem o seu progresso tão
grande, qlle podesse exceder seu mesmo nome.

Não quiz Deos que hum tão grande Missionaria tivesse
outro fim, que acabar na empreza da alvação dos Gentios.

As im o revelou Deos ao grande Thaumaturgo do Brazil, o
veneravel Padre José de Anchieta, sendo Provincial desta
Provincia, porque adoecendo o Padre Pinto no Collegio da
Bahia no anno de '1582, com doença gravissima, sem espe
ranças algumas de vida, ao tempo que e lhe acabava de
administrar o anta . acramento da Uncção, entrou o vene
ravel Padre Ancbieta a visitaI-o, e lhe deu bum grande
abraço, não de ele pedida para a eternidade, mas sim de e
goro certo para mais se dilatar a sua vida. E para que a es
perança do subdito se aj usta ,e com a fé do Prelado, lhe
dis e então, por formaes palavras: - l\leu Padre Pinto,
Vossa Reverendisjma queria ir-se ao céo á. mãos lavadas?
Poi não ha de ser a im! Longa tilri 1'estal vict ! Tem muito
ainda que passar e padecer primeiro; não ha de morrer
morte tão descansada; ante deHa ha de ter muitos traba
lhos, ha de fazer muitos serviços a Deos, e salvar muitas
almas! Levante-se já \ o sa Heverencia e vá dar ao côro as
graça ao anti simo acramento, que he quem lhe concede
e ta saude. - E ,0Itando-se para o irmão enfermeiro lhe
disse - Dê-lhe o seu vestido, e não torne mai este Padre
á enfermaria. - Omesmo foi acabar o \ eneravel Padre de
fali ar, que achar- e repentinamente são o Padre Pinto.

\ estio-se, e foi dar graças no côro, e não tornou mai~ a
adoecer até o dia da sua gloriosa morte, passados não
menos de ~6 aonos: e quasi toda esta serie de tempo gastou
na reducção e ensino dos seus amados Indios, sem que o
cuidado da albeia o fizesse esquecer da alvação propria:
gastando todos os dias, além de outros exercicios espiri
tuaes, quatro horas de oração mental; como testeficou hum
Padre que foi muitos annos seu companheiro na aldêa do
Espirita anto, aprendendo em tão divina escola o santo
exercicio das virtudes, com que ricamente se adornava
aquella b mdita alma. Entre estas farei só particula r lllen-
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çJo da "Virtude da ca tidade, pelo gráo hel'oico em que a con
servou este aojo emcarnenomeio de tantos laço sem cahir,
junto a tanto fogo sem e queimar, e entre tantas occasiões
seTh se perder. Paremo aqui para maior fé a certidão do
Padre Sebastião Vaz, para prova do modo com crue proCUFou
CaD ervar sua angelica pureza.

«Eu o Padre Sebastião Vaz, da Companhia deJesus, Reitor
do Collegio desta cidade de S. Salvador, Bahia de Todos os
, :lOtO . Certifico, que sendo mini tro deste Collegio no anno
de 161G. me (l,ontou o Padre Pedro Leitão, da no sa Com
panhia; que sendo clle superior da aldea de Santo Antonio,
e o Padre Francisco Pinto da aldêa do E pirito .'anto,
ambo no di tricto da Bahia, este lhe escrevera huma carta
pedinclo-Ihe com todo o encarecimento, que se avi tas e
com e11e, porque tinha hum negocio de muita importancia
que tratar com Sua Reverencia, e estava impossibilitado para
poder s:.Jhir fóra de casa, e o que queria tratar com elle
niJo era para papel: e accrescentou odito Padre Pedro Leitão,
que lendo a carta do padre Francisco Pinto, 11)go se pozera
a caminho com seu companheiro, e que chegando á aluêa
do Padre se mettera com eUe no cubiculo, no qual lhe di c
a razão de o mandar cbamar, porque havia alguns mezes
que o mole tava huma tentação da carne· e posto que tinha
usado de varias asperezas, devoções, e penitencia , com
tudo parece que mais se accendia, do que c mitigava
aquella tentação, até que se via forçado a u ar de outro re
media mais aspero, tomando buma caudêa, e queimando
com ella a mesma carne, para apagar com hum fogo outro
fogo; e o fez em tal fárma, que me disse o padre Leitão, que
tinha a parte queimada em huma braza viva de tal sorte,
que ficára pasmado, ainda que por outra parte se não es
pantára, porque sabia C[lile o Padre Franci co Pinto era re
ligioso de muita virtude, de quem sempre se teve hum grande
conceito, muito zelo das salvações dos Inclios . sendo este zelo
a causa da gloriosa morte que teve, indo dar principio ii
mi são do l\Iaranhão, a prégar oe converter aquella gentili
dade :) fé catholicaJ e antes de lá cbegar foi morto pelos Ta
puyas. E como o dito Padre Pedro Leitão sabia que eu
tinha razão de parentesco por consanguinidade com o Padre
llrancisco Pinto, tendo succcdido neste tempo a sua gloriosa
morte, me conton o referido caso, e disse mais, que estivera
com o Padl'e alguns dias l1pplicando-lhe alguma mezinba J
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'om que arou o corpo, e Lambem a alma,. fi 'ando livre
daquella tentação até que mereceLl a morte gloriosa, que
muito antes propbetisou o yeneravel Padre JO'é Anchieta;
e por me ser pedida esta certidão a passei de minha letra
e ignal. Pa so o referido na verdade, e o affirmo in verbo
sacel'cloli '. ColIegio da Bahia, aos 8 de Agosto de 1659. 
O Padre ebaslião Vaz. »

Pas adas alguns armo tra ladárão os Indios de Jaguaribe
para huma das ua aldêas os o sos do Veneravel Padre,
por virtude dos quaes obrou Deos entre elIes alguns I rodi
gio , como a seu tempo veremo, porque já o fio da bis
toria no convida para vermos quem forão os primeiros po
voadores da Il1la elo Maranhão.

7



CAPlT LO VIL

POVOAO os FItANCEZES A ILHA DO MARANHÃO.

Em tempo qne governava o reino de França El-Rei
Cbristíanissimo Henrique o Grande} pirateava pela co ta
do Draz.iJ, Riffault, Capitão Francez,.o qual, ou levado da
violencia dos ventos, ou obrigado do impetuoso das aguas,
avistou a barra do Maranhão, com melbor fortuna, que seu
primeiros descobridores. Mandou observar a entrada, e
convidado da commodidade do surgidouro, e do abrigado
da terra} que para dentro de lmma grande ponta de arêa
lhe fica Vil, corno pratico nas com-eniencias daqueUes portos,
achou no da Ilha, que entrava mais para o interior da dita
barra, bum lugar muito accommodado para as suas aguada}
concerto das embarcações, e abundancia de peixe para o
preciso provimento das suas mios. Dando fundo se ngradou
do sitio, e informado (confusamente por falta de lingual elo
naturaes, que erão os Indios Tupynambás, da bondade das
terras, determinou passar-se a França a ver se com o novo
descobrimento mudava lle fortuna, com menos l'i cos, e
mai' seauros e avultados lucros.

Levava entre os da ua equipagem hmn cavalheiro do
condado ele Touraine, moço a quem estimulava o brio para
êldiantar entre os perigos (la vida de piratas acções de vale
roso e bizarrias de soldado; chamava-se Carlos des 'aux,
de vivo engenho e singular agrallo, com o qUêll e fez em
breve tempo não pouco estimado daquelles nat1ll'aes. A e~te

deixou RiIIault naquella Ilha com alguns mais da. sua comi
tiva, I ara que com a suavidade do genio, a qnem via já in
clinados os Tupynambás, os obrigasse, não só á manutenção
da sua pe~soa) senão tambem á egurança daqueJle p_orto,
na volta que fize se atratar dos augmentos daquellaconquista.

Prometteu repartir com elles do muito que ia bu cal' a
França, e que o esperassem sem duvida, pois o mesmo
seria vê-lo .outra vez nas suas terras que abrir-lhes a for
tuna a porta aos eus maiores interesses. Despedido
elos 'ol11]ldnheiro , largou velas ao vento} que foi o
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mesmo que larga-lo' ao sou esquecimento, para se não
lembr:ll' da volta, ou porque os ares do Fl'ança o fizerão
otalmente esquecer du clima do Maranhão, ou porque no

mar, com ambição de ajuntar mais algum cabedal, acabaria
talvez a vida no antigo exercicio de pirata.

Entrou logo Carlos des Vaux a aprender a lingHa dos
naturaes, e a fazer-se tão amavel pela docilidade do seu
trato, que ganhou a todos os corações, para os ofIel'ecer
:] sou Rei, a quem prometLlão aquelles barbaras obedecer,
deixando form, r na suas terras huma colonia, em que po
dessem aprender om as luzes da fé o modo politico de
huma na ão tão c-ulta corno a li rança. Impaciente Cario com
:l 1ardan a d Riffault, buscou moia de pas ar com o com
panheiros a dar parte a seu oberano, do que .tinha notaào
e averiguado naquella Ilha, sendo a sua pessoa a melhor
prova dos muitos intere ses, que a teTra promettia á corôa
ue França, para onde se partia om Imma peqtl6na ombar
ca ão, que lhe tinha deixado seu Capitão, ficando os seus
Tupynambãs tão saudosos, como choios de granclio as es
peranças.

Foi recebido Carla na CÔl'te de França com grandes
signae de benevolencia pelo sempre Grande Henrique IV,
que logo lbe promeLLen a sua real protecçfto, sendo
certa, como dizi:l a relação daquelle de cobrimento;
mas como por este tempo uccedesse a desgraçada morte
deste infeliz, mas sempre memoravel Rei, pas ou o governo
na menoridade de Luiz XIII, seu fllho) á Serenissima Rainha
Maria ele Medieis) sua mãi. Para effeito desta conquista con
cedeu licença esta Senbora a Monsieur de la Ravardiêre de
poder formar huma Companhi:J, mandando-lhe p:lssar huma
patente de Tenente-General de toda aquella conquista.

Convidou eUe para socios a Francisco de Rasilly e a !\ir. de
Sane)', os quaes juntos de ta) sorte a éngrossarão de cabe
daes, que poderão nprestar com grandeza as tre não, em
que se embarcárão os dous interessados Ravardiêre eRasilly·
e na terceira o Barão de 'ancy, em lugar de seu pai, tel'ceiro
socio, com Carlos des Vaux. principal motor daqueJla ex
pedição. Levárão 500 homens de equipagem entre soldados
e marinheiros, e o melhor de tudo a quatro virtuosos e
apostolicos varões da . agrada ReligiãO dos Capuchinhos
para propagarem o Evangelho. OSuperior desta missão foi o
Reverendo Padre FI'. Claudio Abbeville) tudo a instancias, e
cuidado do grande zelo e cbristandacle ele MI'. de Rasilly.
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P:ll'tirüo Gnalmentc no anno de 1012 do porto de Can
cale, e a ~4 de Julho do mesmo a11110 com breve e feliz via
gem I:mcárão ancora na Illia ele Santa Anna, junto da barra
do Poreá, e com doze leguas c1i.:,Lante da Ilha do Maranhão.
Trat[ll'ão logo o ~ommandante de mandar lançar em terra
:10 cavalheiro CarIo eles' atlx. para e informar elo estado
d:l terra, e do animo econstancia dos natmae eus amigos.
Pn 'sado pouco tempo VOltOll eles Vaux acompanhado ele algum;
Principae , que vinhão receber os novos ho pedes, enão
om tanta politica, ao meno com a inceridade, e cererno

nías que a uua barbarülade ll1es permitlia. Bu cárão logo a.
náos o porto, onde depois fundúrâo a sua colonia. De em
barcou a gente, tomó rão pO:s e ela terra, c pa sados poncos
dia de des anso, enlrúrâo a fabricar em 11m alto na ponla
que cahia obre os dous braços de mar (lbacanga e Coty).
huma forta.leza com tal actividade, que em pouco tempo se
poderão 'cavalgar nella dezesete canhões da sua melhor
artilharia.

Aos '12 de Agosto celebrtívão o neligiosos Capuchinho. a
sua primeira mi sa com a maior solemnid:lLle, e admil'aç;ln
c\aquelles barbaras, em um altar pOl'tatil por não terem
ainda igl'eja, que depois se lhes maru10u fazer com seu lIa 
pi 'ia, no lugar onde hoje se acha o Collegio ela Companhia.
regulado tudo pelo tempo e uso das terra, em mais ex.
pensas que o trabalho dos Jndios; que com a mesma diligen
cia animados humas vezes com o premio, e outras com o
exempl0 acabárão aquella pequena e ainda pobre cidade,
a que derão o nome de S. Luiz do Maranhão, lembrados
ele lmm tão grande Santo, que .luas vezes tinha ennobl'ecido
o illustrissimo nome da na ão Francezíl. .

Expeclirão logo embaixadores aos Jndios, que se achavão
situados na terra firme de Tapuytapér<J, distante tre le
guas da cidade pela separação de hnma gqmele e formo a
bahia. Promettêrão-lhes a sua paz e amizade, que os Indio~

:Jceitál'ão, mais pelo exemplo dos naturaes da Ilha, que pOl'
alTecto aos novos hospedes, de quem sempre lhes, ficava o~e

ceio de se fazerem algum dia senhores da sua liberdade.
Discorrião ao mesmo tempo os fel'vol'osOS Missionarias

colhendo pelas aldeas d seuclistricto o copioso fruto de sua.
apostolicas fadigas. lIe milito digno de especial nota, que
achanLlo-se então nesta Ilha e nas suas vizinhanças vinte e sete
populosa... aldêas, em que contiÍrão o Franccz s dez para cloze
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mil almas, I'0n o a pou 'o e fos:>em exlingllintlo . cm Gcal'
mais que huma:, pequcnas reliqui:l_ na :lld(la, que ain(la
hoje on, rra com o nome ele S. José. Con umio
as talvez o tempo, porque a ambiçiio elos intel'ess:ldos
as não soube conservaI' para o futuro.

Gostoso com tão avantajados progresso , ajnslúr~o os
commanelantes pal'tir logo MI'. de nasilly pal'a França a bus
car sol lados religiosos para o eITeito de se adiantar mais
aqnella conquista, o que logo se poz em execuçJo. Emqu:lnto
hlll1S navegão, e outros ficão, passemos a ver o modo com
que pretende oppôr-se aos sens augmentos o valor e pl'U
dencia militar do Governador e Capitão-General do Brnzil
Gil par ele . '()nza.



CA PITULO VIII.

CO"1'lTI mAçÃO D \. l\1ESlIIA lIlATERIA.

Já dissemos como Martim Soares alcançando patente de
Capitão-mór do Ceará, nene se conservou com o Iudios na
turaes, até que pela desordem de Pedro Coelho se levantárão
estes e se vio aquelle obrigado a retirar-se a Pernambuco.
Agora que já estavão socegados e satisfeitos com as effica
zes praticas do veneravel Padre Francisco Pinto quando pas
sou ao descobrimento do Maranhão, conforme a ordem do
GovernaGlor, se tinha recolhido á sua Capitania, e nella aju
llado dos Indios que nunca deixárão de lhe ser a1Teiçoados
formou 11uma fortaleza mais bem regulada e forte, e Glue se
podesse fazer defensavel com alguma artilbaria que tinha
trazido de Pernambuco, juntamente com alguns soldados.
Nella se conservou por muito tempo em bella paz e harmo
nia com o Gentio de todo aquelle Ceará, de quem ia sem
pre recebendo importantes noticias, não só daquella se não
tambem da terra do Maranhão (que erão as que Soares
mais apetecia) pela communicação que entre si tinhão
todos os Indios daquella oosta até a Tutova, ou nação dos
Trememés. •

Soube ultimamente (e a mesma notioia teve depois o Go~

vernador por Portugal) que na ilha do Maranhão estavão já
situados os Francezes, e que com os Tupynambás, Indios
naquelle tempo os mais valorosos e guerreiros, fomentavão
buma para elles conveniencia, e para nós perigosa corres
pondencia. Não quiz fiar huma tão importante novidade de
outro que não fosse a sua pessoa. Partio-se com a maior
diligencia, e chegado (;Iue foi a Pernambuco, avisou logo de
tudo a Gaspar de Souza, que não duvidando já daquellefacto
nem do bom exilo da sua premeditada expedição, passou
com o maior calor as ordens necessarias para se pôr promp
to hum bom destacamento de soldados, armas, munições e
Indi0s. completando o numerO' de trezentos homens com as
embarcações competentes ao seu transporte; o que tudo en
tregou <l Martim Soares com ordem de ir tomar a Jeronymo
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de Albuquerque, Capitão-mór da fortaleza elo Rio Grande, e
agora com poderes de general de toda aquella expedição,
attendel1do ao merecimento da ua pesioa e ao desterrúdo,
entre os termos ela pruclencia. da sua valentia. Erão peque
nas estas forças para o grande poder com que os Francezes
se tinhão já senhoreaclo da terra e feito fortes naquella ilha,
mas nem a providencia do Covernador as pôele por então
saber com certeza, nem o valor de .leronymo de Albuquer
que cOlltradizê-las sem suspeita de collarde.
. Com gosto e alegria partirão os nossos conquistadores,
ambiciosos da gloria que podia interessar o seu nome em
huma tão arriscada empreza, fiados em que na justiça da
causa e no direito indispensavel do seu Principe levavão o
melhor alilnuncio ela victoria. Chegou Martim Soares ao Rio
Grande, entregou as cartas com a patente a Jeronymo de Al
buquerque, que prompto ás ordens do seu General, man
dando embarcar primeir:o o que pareceu se fazia preciso ao
serviço da sua pessoa, e á malor conveniencia uos seus sol
daelos, chegada a hora ela partida mandou levar ferro a pe
quena armada; e largaLlClo ás incertezas da fortuna a vejas
da sua esperança com venlo· á flôpa chegou finalmente a avis
tar a boca do Pereá, e montada a ponta da terra firme deu
fundo com feliz viagem na ilha de Santa Anna, onde já os
Francezes o tinMo felLo na sua prjmeira entrada e fundação
daque11a colonia.

Desembarcou a gente e tratárão logo de fazer o seu
alojamento; onde l)assados os primeiros dias· de des
CaRSO, mandou Jeronymo de A.lbuquerque que o Capitão
Martim Soares partisse em Hm barco, com alguns soldados
e Indios a tomar falia na iU~í1 f)ela parte de leste e barra de
S. .Tos!', para saber com certeza o estado e forças do ini
migo com todas aquellas cautelas e segredo que fiava de seu
arQitl'io e esperava dos acertos da sua prudencia. Assim o
fez Soares, e com tão boa fortlma que, emboscados pelo
mato, depois ele tomarem ponto, poderão muito a seu salvo
aprisionar alguns Jndios Tupynambá3:, que metteu a bordo'
e Gluerendo volta r para os companheiros, forão tão fortes e.
ponteiros os ventos geraes, que então corriã.o, que lhe não
foi possivel vencer o impeto e violencia !las correntezas, e
se vio obrigado a arribar ás Jndias ele Castella, depois de
perder hum mastro na r6lsistencia, que fez na arribada.

Impaciente passava JerOl;,Jymo de Albuquerque com a de-
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mora ue MarLim oare', c l:omo inferi ~ e por alguma no
ticia , que llle üerão, que o não voltar seria elfeüo mais da
inconstancia do mar, que temera rio acontecimento da sua
desohediencia, pretendeu por outro modo saber o estado dos
Francezes que nada menos temião que as nossas forças, fia
Jo no grande OCCOl'l'O que e peravão de França a ins
tancia~ e actividade de MI', ele RasiUy, que não tinha passado
a Europa com outro intento.

ão taruou muito tempo e já o nos o commandante e la
va inteirado elo que passava informado de algull lndio~

desertores, que se tinhão feito parciae do nos o intere
se~. Mas não querendo cornoprudente eexperimentado Capitão
medir as fore,a do inimigo pela do seu valor, pondo em
ri üO LUa bons e valorosos soldados, vendo-se cm tudo des
ignal ao partido do' Francezes, fez hmllltar com a maiOr
brevidade hum forte de madeira, com alguma pouca e pe
quena artilharia; e presidiando-a com quarenta soldados c
algun' lndios dos mais escolhidos que levava, pondo-lhe por
Capitão a lmffi seu sobrinho, fiou ua ua conducta que susten
tarlão animosos aquelle po 'to, emquanto elle 'm pes oa ia
com o mai da comitiva buscar hum tal soccorro a Per
nambuco, que poc\essem junto' alcançar do inimigo huma
cabal victoria. Recommendou-lhes que ustentas em firmes
aquelle presidio, e o d fendessem de qualquer encontro dos
Fl'ancezes como filhos de Marte, c como discipulos que ha
vião sido d:.. sua disciplina.

Alentados deixon Jeronymo de Albuquerque aos qne dei
xava naql1elle forte, e não sei 'se com maiores invejas, dos
qn l ião que dos que fica vão: e mandando levar ferro as embar
cações Gm que vierão,partirão todos para Pernambuco tomando
eUe corualguDs dos seu o caminho por terra. Era chegado o
tempo, em que trazendo de França o "1'. de Pratz hum bom
50CCOITO ferrava, alegre com o bom successo da sua viagem,
o porto de anta Anna, cuidando estar ainda debaixo do do-
minio das na::> armas; porém sabendo que os Portuguezes
estavão neHe fortificados, desvanecido com o grande SOCCOl'
1'0 que levava, os quiz desalojar e livrar-se por huma vez
do susto de tão destemido vizinho.l\'fandou desembarcar du
zentos homens debaixo da disüiplina do mais experimentado
de seus (~apitães.

Recommendou a todos a empreza c fiou dclles o bom suc
ce'::iO de tão importante aCt~ão. _\cllava-se je\ Capitão daquel1e
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prc idio Manoel de Souza d'Eça, que tinha cllegado de Per
nambuco com hum pequeno soccorro, o qual sahio a rece
bê-los com cincoenta soldados, os melhores daquella guar
nição, deixando os mais na precisa guarda do forte, onde
podessem em qualquer adversidade da fortuna salvar as
vidas, senão com honra, ao meno com melhor repulação
das nos as arma . Medio as forças do inimigo e vendo a des
igualdade do partido, se valeu com a pratica da situação do
paiz. Formou a longo âo caminho o pequeno batalhão cm
duas alas, amparadas do mato por huma e outra parte, e
em proporcionada distancia hum do outro esperou os Fran
cezes, que precisamenle l1avião pa sal'; com ordem que
disparadas as cargas, se fossem prolongando, e mudassem
de erreno, para a sim parecerem muitos e se fazerem mai
numerosos, os que na realidade erão lão pouco .

ahio a idéa mililar de Manoel de Souza muito conformo
ao etreito elaqueUa temeraria sob1'e arriscada contenda; por
que amparados sempre da e pessura do mato com tão bom
uccesso e pontaria certa empregarão a suas balas nos

inimigos, que vendo este, mortos a maior pa~'te dos seus
em aberem de quem fugião, imaginando bum poder ainda

maior, e relirárão conIu os ao seu navio e desenganárão ao
Sr. de Pratz, que não repetisse o assalto. se não queria ar
riscar huma grande parte daquelle soccorro.

Que o Porluguezes mais como féras do mato, que com
pericia militar, sabião o:ffender a seu salvo a quem QS bu 
cava, sem outro prejuizo que a incerteza de alguns tiros"
que recebião de seus contrnrios. Que esperasse melbor con
junctura, porque com soldados praticos na guerra daquel1e
paiz, com facilidade e golpes mais pesado o poderião de a
lojar daquelle posto. Aceitou o commandante as acertadas
propostas de seus omciaes, c buscando o porto da Ilha do
Maranbão, desembarcou com os seus a tomar algum des
canso dos tTabalhos da sua prolongada navegação; informando
primeiro de tudo aseu Tenen te-General Mr. de la Ravardicre.

Emquanto elIes de cansão c conferem entre si o meios
de seu e tabelecimento, passemos a Pernambuco a ver a ac
tividade com que o Governador Ga 'par de Souza, informado
já pelo Albuquerque, expede hum luzido soccor1'o para desa
lojar os Francezes Lla Ilha do Marnnbão, e lançar fóra por
UI?~ vez a hum tão pl'eju licial, e lnjusto usurpador dos elo
~1l1l0S de Portugal. I



CAPllULO L .

PRl lEIRO E."CONTRO DAS NOS AS AIlMAS CO~I

O FR.Ll'IiCEZE.

Aprestada já aquella pequena armada, que con tava ue tres
na\7ios pequenos e cinco barcos armados em guerra, guar
necidos de 300 soldados e suillciente numero de Indios
das nossas aldêas com todas as munições precisas a huma
tão importante expedição; entregou o Governador o com
mando della a Jei'onymo de Albuquerque, dando-lhe por
adjunto o Sargento-mór Diogo de Campos, que recebendo as
ordens que lhe estavão distribuidas no seu regimento, par
tirão em Agosto e chegárão em Setembro de '1614 a dar
1'undo no porto e na Ilha de Sant'Anna.

Forão recebidos naquelle presidio com as maio res de
mon trações de alegria pelo susto e receio em que estavão
uas forças de tão poderoso vizinho, e para que o gosto com
que se congratulavão fosse mai completo) lhe contárão o
feliz successo que tinhão tido contra as armas franeezas,
embora ficassem mais cheios de gloria) que de despojos
militares. Agradeceu Jeronymo de Albuquerque as indus
triosas evoluções do Capitão ~~anoel de Souza d'Eça, louvou
a valentia dos soldados e admirou a constancia com que
todos tinhão sustentado aquelle posto, apezar do muito
qne para sustenta-lo tinhão ali padecido, que a perde-lo
então erviria agora de não pequeno emparaço aos seus
projecto.

Fez mostra geral da gente Qlu3 levava e da que se achava
no presidio, e com 400 soldado e 250 lndios se embarcou
a demandar a terra fronteira e Ilha do Maranhão, entrando
pela barra de S. José, e indo-se por ultimo postar em hum
sitio, que lhe pareceu mais defensavel) chamado Guaxen
duba ('). Aqui se fortificou e cobrio o seu, alojamento com
alguns reparos mais accommodados ao tempo, que as regras
de fortificação, por não permittir demoras as grandes vigi-

(') Ponto fronteiro ao Jug-ar ue '. José, llJas hoje não bem detllrminado.
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lancias dos Franceze , os quaes apenas souberão dos novos
])ospedesJ informados por espias do pequeno numero das
sua forças antes que e fortificassem melhor e fizessem
mais difficultosa a ahida daquelle posto, que já temião,
como hum padrasto muito prejudicial aos interesses da sua
colonia.

Embarcado MI'. de la Ravarcliére com 400 soldados os
melhores da praça e 4,000 Jndios, em algumas embarca
ções de alto bordo e muitas outras canõas, buscárão com tal
resolução e presteza as no sas estancias, que aproveitan
do-se do nosso descuido e fizerão senhores de alguns
vaso nossos que tinhão ficado sem guarnição que os de
fendesse tomando estes por primeiro annuncio da preme
ditada victoria. Tarde conheceu o nos o commandanle o
grave prejuizo d:lqueUe descuido vendo- e obrigado ti con
verter em elese peração a sua retirada, no easo que a for
tuna se lbe mostrasse menos benigna; não perdeu comtudo
o animo, porque tinha coração para maiore emprezas,
ante tomando do mesmo perigo oeca ião para melbor ani
mar aos seus soldados, formon da sua gente dous 1ata
lhões. Entregou o primeiro ao argento-mór Diogo de Cam
pos e o segundo ao Capitão Manoel de Souza d'Eça. ficando
eIle com o corpo da re er,a para acudir onde fos e maior
o risco, e onde o chamas e a necessidade do conf]jcl,o . en
commendou-se muito deveras (com prome sa de lhe ser
agradecido) ti protecção podero a de Maria, anti ima, per
suadindo-se de que endo o esquadrão mai bem ordenado
que teve o mundo, eria tambem o mai terrivel ao bata
lhões inimigos. Implorou com o maior rendimento sua
assistencia em l1uma acção t.ão imporLante, TI,] qual não só
arriscava a viàa de seus solda.dos, senão tambem i1 repu
tação de sua pessoa e a ju Liça de no a -arma.

1\;10 se descuidavão neste tempo os Francezc > senhores
já ele um posLo muil,o eminenLe c a cavaJleiro cl9s nossa
trincheiras onde pretendião c3Y3lgar alguma j)eça de
campanba para no~ metter em confusão e pôr em e\-idenle
ri CD os nos.os batalhões. Era preciso desaloja-los de hum
posto tão vantajoso a qne dera occa ião o nos o ele cuido,
que t3rele nos fez conhecer a sua importancia ; mas nom fi
prc 53, nem o vigor com (Iue os no Os farão -bu cados dou
por então Illgar a maior ::ldvert 11 ia. .

Foi mais !llle noce ario revestir-s Jcrnnymo de Albn-

...
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aEN ",00 erque daquelle ardor e valentia que era proprio de seu

;mimo e do illustre de eu sangue, correu todos o postos,
expedia as ordens, instruio os cabos, dando para tudo pro
videncias nos accidentes mais perigosos daquella acção. E
para maior prova das obrigações da ua militar pericia,
assim dizem, fallára aos seus soldados formado já no
campo da batalha: «Não pretendo companlleiros e amigos
lembrar-vos o perigo em que o no so empenho nos pôz e a
demasiada confiança nos metteu, pois oonfio no alento de
vos os esforços, pelejareis em medo pela patria, pelo rei e
pela reputação do vosso nome pois nunca os Portuguezes
souberão medir a sua valentia, enão pelo arrisca lo das
suas emprezas. Não vos mando como superior, pois Ó vos
quero advertir como soldado. A justiça da nossa causa 11e
tão infallivel, como certa a usurpação que se fez desta con
quista ao nosso Soberano. Obra erá digna da historia, se
em numero tão pequeno tirarmos das mãos a inimigo tão
podero o numa Colonia, na qual tem despendi<lo tantos ca
bedaes, sem mais lucro que as futuras esperança que ono so
valor pretende hoje totalmente desmentir, arrancando por
uma vez as raizes de huma tão in aciaveI cubiça. ão no
assuste o excesso do numero, porque ainda o julgo pequeno [1
fortaleza das nossas espadas. Se eUe combatem pelas vida
e fazendas que deixárão nas suas casa~, nós pelejamos pelas
vidas e liberdades que ainda possuimos, esem duvida perde
remos se ficarmos vencidos ; porque impossivel he a retirada
por falta das embarcações, que nos tomárão, ou na dese pe
ração da defesa morreremos' com gloria de esforçados, ou
com a de vencedores lograremos os frutos de huma com
pleta victoria. Animo, valerosos soldados, que a Virgem Se
nhora nos ajuda e o mesmo céo nos defende! » Mais nã,o
disse porque para mais não deu lugar o tempa.

Mandou logo o Sargento-mór Diogo de Campos qu e com
o seu batalhão buscasse com o maiol' vigor os Francezes,
que desembarcados se ião formando na praia de maré vazia.
Manoel de Souza com o seu batalhão encostado sempre ao
mato buscou tão de repente e com tal resolução os que
estavão presidiando a eminencia do posto que tinhão occu
pado, que não podendo resistir á violencia do fogo e ao ri
gor do nosso ·ferro, desamparárão o alto com tão precipi
tada descida que nos daixárão nas mãos a importancia de
hum lugar, que bem defendido emelhor assegurado lhes podia
dar sem grande risco a victoria.



Já a este tempo se via o batalhão do Sargento-mór nota
velmente affrontado e valerosamente carregado dos inimigos,
que incorporados já com os que tinbão fugido edesamparado
o seu posto, pretendião agora com melbor accordo recuperar
a reputação e credito de sua nação; porém, Jeronymo de
Albuquerque que a tudo estava prompto e attendia vigilante
mandando presidiar a eminencia já vencida, desceu como
hum raio a soccorror os seus que animosamente se defen
dião e neste dia obrárão como filhos de Marte, e pelejárão
como Portuguezes. Aqui foi quando o valor de ambas as
nações multiplicou gentilezas á vista e exemplo dos seus
commandantes, com tão obstinada opposição, que nem por
huma nem por outra parte se pôde declarar por algum
tempo a victoria; até que apertados os punbos, atacárão os
nossos soldados com tão desesperado furor a frente dos
batalhões inimigos, que rompida esta e" desbaratados o
lados se virão obrigados os Francezes a retirar-se até a pan
cada do mar; e como soubessem que era já morto o com
mandante supremo do seu pequeno exercito e não podessem
sustentar a pesada força dos nossos golpes, se recolberão
com precipitada fuga ás embarc.ações que confusamente
poderão tomar, para levarem nellas ao Governador ela praça
bum testem unho autbentico da sua desgraçada derrota, fa
zendo-os esta menos felizes que cobardes pela valera a
resistencia com que neste dia pelejárão ; deixando-nos por
despojo de tão illustre victoria não só as nossas, senão
tambem algumas das suas embarcações com muitos outros
instrumentos militares que bem podião servir de triumpho
ã constancia dos nossos soldados e de eterna memoria ao
valor, sem segundo, dos nossos cabos.

Ficarão os vencedores no campo da batalha até perderem
de vista os inimigos, que derrotados se retiravão. Deixa
rão morto os Francezes 300 soldados com mais de 500
Jndios e a MI'. de Pezieu, commandante geral daquella expe
(liçãO, perda para elles a mais sensivel e para as nossas
armas a mais gloriosa. Da n assa parte foi tão pouca a
perda, que por "pequena talvez se não fez por então caso
do numero dos nossos mortos, sendo maior o do:> ferido,
entre os quaes se particularisoll hum filho de Jeronymo de
Albuquerque, passado pelo braço com duas balas, a quem a
grande diligencia do pai livr"ou do perigo para poder contar
com glori a de seu appellido ns muitas valentias que neste
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~Ja obrou, como legitimo imitador do heroico valor de seu
illustre pai.

Foi fama constante (e ainda hoje se conserva por tradição)
que a Virgem Senhora fOra vista entre os nossos batalbões
animando os soldados em todo o tempo do combate, retar
dando-se milagrosamente a enchente da maré para comple
mento da victoria; e por ql T?snesta ce dedicárão depois os
Portuguezes o primeiro 1cmplo na Cidade de S. Luiz, que
]]e hoje é Episcopat com o titulo de Nossa Senhora da
Victoria, pela que alcançár50 as nossas arm:lS neste dia, de
que se faz solemnc memoria todos os :mnos aos 21 de Co
vembro, como singular Padroeira daquella Cidade; e no ser~

mão se toca esta mesma tradição como circumstancia e
motivo daquclle voto, o que tudo observei sendo collegial
no ColIegio do M·aranhão. Refiro o que ouvi, sem me obri-
gar por fiador ela tradição. .

Alegre Jeronymo de Albuquerque com o felicissimo stlc
cesso das nossas armas) agradeceu a seus oficiaes os acer
tos da .ua conducta, e aos soldados a promptidão com que
executárão as suas ordens. louvando em buns e outros a
valentia, 'constancia e o credito que naquelle dia tinbão
dado aos estandartes de Portugal. Primeiro que tudo man
dou rendessem juntos graças a Maria Santissima com o
alegre estrondo rle repetidas descargas, visto que a reco....
nbecião todos por Bspecial Protectora, e cau a principal
daquella victoria; e para que não dil'atass'e por mais tempo
]lUma nova de tanto gosto a seu General Gaspar de Souza;
expedia cO,m a maior bt'evidade bum barco mandando-lhe
a relação do combate e pedindo promptos soccorros a imi
tação dos muitos qne os inimigos pedil'ião á França, a quem
sem duvida avisarüio da sua desgraça e do seu perigo.

Ao mesmo tempo que os nossos se congratulavão no
campo da batalha pela victori-a alcançada, se informava no
ID;lr, MI'. de la Ravardjere, que não ha~ia desembarcado, d-a
retirada dos seus que tinl!ão huscado já derrotados nlgumas
emhare-ações que escapár50 -da perjcia e valentia do nosno
r-ommandante, da promptidão e ·nctividade dos o[ficiaes, do
valor e resistencia dos soldados, da inconstancia e infide
lidade dos Indios passadO's já ao auxilio das nossas nrmas,.
E como tinba juizo muito vivo e sabia medir os successos
pelas circumstancias e estas pelas occasiôes, entro\.1 a pon
rlp.rar com m:lrlnro rlis \lI', o o est:lno a qne o ia reduzindo



Cl sua fortuna pouco prospera talvez aos seus interesse s

pela injustiça da causa que defendia e contra a qual parecia
pelejava o mesmo céo; querendo fazer boa aquella terra a
El-Rei de Portugal, a quem pertencia a conquista pelo di~

reito estipulado de propagação do Evangelho.
Previa as consequencia que precisamente havião ser irre

mediaveis, se persistisse na obstinação de huma desespe
rada defens:L Já quizera largar a llha, a não receiar se attri
buisse a cobardia o que elle fundava nas regras da mais
justificada politica; comtudo, para que nem o seu nome
pade~es e nota na retirada, nem parecesse temor o que na
realidade era prudente receio, expedio o Capitão Mallart,
hum dos seus officiaes, a Jeronymo de Albuquerque, para
com e11e, por intervenção do Sargento-mór Diogo de Cam
pos) ajustarem humas tregoas e suspensão de armas pelo
tempo preciso de hum anno, que era o que se julgou pre
ciso avisar e receber resposta de seus respectivos Sobe
ranos, a quem pedissem a ultima decisão daquelle negocio,
no qual não só se havia attender aos cabedaes daquella
Companhia, senão tambem a reputação das armas de EI-Rei
Christianismo.

Foi facil ao Albuquerque aceItar a proposta e assignar os
artigos com seu adJunto o Sargento-mór, por re ultar delIa
maior segurane,a á feliz .conclusão de huma tão importante
empreza; porque nem as suas forças podião já sem perigo
continuar a guerra, nem o pequeno numero de seus solda
dos, faltos já de munições) intentar acção que não fo se
arriscada, sendo preciso engrossür de maiores forças o seu
campo com algum soccorro que lhe vies e de Pernambuco,
emquanto se não acabava o tempo estipulado na mesma
tregoa, com firmes esperanças de que acabada esta poderia
continuar o começado com aquelIe progl'esso que lhe offe
recesse a prosperidade dá sua fortuna.

Emquanto huns e outros descansão a sombra de huma
paz tão incerta e de huma esperança tão inconstante, passe
mos a ver os effeiLos que causou huma nova tão plausível
no generoso animo do Capitão General Gaspar de Souza) a
quem Jeronymo de Albuquerque a communicou.

Mostrou o Govel'llador estimar tanto esta noticia, que
deu della, parte á côrte de Madrid, com a firme re~

solução cm que ficava de remetter, conforme as ordens
qlle tinha, hum grandioso soccorro a Jeronymo de Albll-"



ql1erque, empenhando todas as SBas forças para que pa 
sado o tempo da suspensão, se bu::>casse os Francezes nas
suas mesmas estancias, até por força de armas os lançarem
fÓl'a do Estado do nlaranhão, ele aue se fazião senhores,
sem mais justiça que occuparem volüntarios a mesma ter
ra que pornenbum direito lhes pertencia. Expedido este avi
so para Portugal, nomeou por Capitão-mór com poderes de
general, a Alexandre de Moura; varão a quem os acertos
militares tinhão feito benemerito de buma tão ajustada
eleição, da qual pendia o feliz successo daquella tão diffi
cultosa empreza. Ordenou-lhe se preparasse, e mandou se
pozessem promptas nove embarcações, muito bem forne
cidas de soldados, petrechos de guerra, e munições ele boca.

Sabia muito bem o Governador, e o confirmavão as expe
riencias de Alexandre de Moura, serem os Indios huma das
melhores partes do soccorro nas guerras do Brazil, assim
pelo conbecimento das terràs.. como pela intelligencia que
têm dos matos onde armão as suas embuscadas, com pe
rigo grande dos offendidos, sem ao menos poderem ver a
cara aos autores do seu estrago. TaIlto póde o amparo da
quellas arvores, e o embaraçado dos seus caminhos, em
que são destros por natureza, e valorosos por industria.

E como era notaria serem os Padres da Companhia os me
lhores instrumentos para reduzirem os Indios á obediencia
das nossas armas com suavidade, e não por força, que era
o mesmo que não fazerem nada, quando com as boas prati
cas os mesmos Padres, por quem forão criados nas aldêas
do tempo dos primeiros descobridores do Brazil, poclião
ajudar muito aos soldados, aúgmentando maiores forças
áquelle soccorro; buseou ao Padre Provincial, que então era
de toda a Provincia, o Padre Pedro de Toledo, e lhe pro
pôz com as maiores expressões de sel1 zelo a christandade
e a obrigação que tinha lJe enviar os Religiosos seus sub
ditos á conquista, assim espiritual como temporal do Mara
nhão, tanto pela razão do seu Instituto, como pela ordem
expressa que recebêra de Et-rei Felippe UI de Gastella,
c fi de· Portugal, em qHe lhe mandava que na armada
que fosse conquistar o Mar.anh'ão do poder dos- Fralilcezes,
fossem il!lfállivelmente os Padres da Companhia, de que 1'e
sultarião melhores convenien~ias ao seu real servi~o, le
vando comsigo os Indi~s q,ae podessem das Sulas mesmas
aldêas, e lançando na ilha por parte de Portugal os pri-
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meiros fundamentos áquella Christancladc) que era o titu
Jo por que legitimamente lhe pertencia esta conquistaj e que
sendo este o seu princ~pal intento, ficaria o serviço que
nisto lhe fizessem os Religiosos da Companhia, de seu real
e maior agrado.

Estimou e agradeceu o Padre Povincial Pedro de Toledo
a eleição que Sua i\Iagestade fazia dos seus subditos, e de
sejando desempenhar a confiança que EI-Rei fazia da sua
Religião, e juntamente fazer o gosto ao GovernJdor e Capi
tão-General do Estado, nomeon logo para operarios de bumil
tão copiosa seára a dous Religiosos muito fervorosos, o
Padres Manoel Gomes e Diogo Nlll1es, peritos na lingua elos
natura@s, e por isso os mais bem aceitos elos Indios, pelos
muitos annos que tinhão vivido debaixo da Slla paternal
conclucta. Erão varões ele conhecida virtude e de um ardente
zelo ela conversão das almas, no serviço elas quaes querião
agora empregar as suas forças e olIerecer em acrificio as
proprlas vielas.

Foi notavel a alegria que recebêrão com este aviso,
tanto elo seu agrado; e como erão sUCTeitos ele agi
gantado espirita, derão principio á sua gloriosa missão com
huma rigoro a disciplina nas costa em publico refeitorio,
beijando os pés aos Irmãos com notavel edificação da Com
munielade, e não pequenas e santas invejas do mais Reli
giosos. Não foi necessario muito para o preparo, por serem
muito poucas as alfaias cl seu uso, e por isso se mettêrüo
logo ti bordo com o pequeno trem da sua religiosa pobreza.
Lcvavão repartidos pelas embarcações daquelIa armada a
trezento lndios das no 'as aluêa , o melhores e mais
insigne frecheiros das ua povoações.

Era chegado o tempo da parllda, o por i so levando
ferro toua as embarcações da armada ás primeiras or
dens do eu commandante, impellidas do vento e aju
dadas da correnteza elas aguas, tomárão o porto do Ceará
no terceiro dia de sua viagem, onde sahindo á terra os
Padre, por mandado e instrucção do Capitão-mór Ale
xandre de Moura, bem praticas os Principaes das aldeas
daquelJe districto, ainda puderão tirar setenta Inclios de
guerra' e depois de alguns dias de demora por causa
de doenças) embarcados todos, com vento feito e feliz
navegação montárão fímlmente aponta do Perêá, e entrando
pela barra de S. ,Josó ti Leste da Ilha do Mai'anhão clerão

[)
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fundo junto do porto Guaxenduba, onde com os eus se
achava já muito bem fortificado Jeronymo de Albuquer
que.

Foi notavel o alvoroço e grande alegria com que forão
l'ccebillo dos companheiros ao e trondo de muita bocas de
fogo, que publicárão e flzerão mais plausivel a ua chegada.
Desembarcárão com seu commanclante os soldados e toda
a mais comitiva; e, feitas as primeiras ceremollias de urba
nidade e politica, depois ue lhes dar ou parabens da ante"':
cedente victoria, mandou ler Alex3nrlre de Moura a sua
patente a Jeronymo ele Albuquerque, pelo qual sendo ouvida,
. e mostrou mtúto pouco satisfeito da dcsaHenção que e
tinha ao::; seus erviços, sujeitanelo-o aalbeias ordens, quando
se achava em tempo e om capacidacle e merecimento de
djstribuir as proprjas, continuando a me ma em preza a que
dera principio muito ~t custa ele sua valentia e reputação da
sua pessoa.

Passon esta desconsolacão do commandante aos sol
dado ; houve parcialidades, e preten leu um e outro
partido sustentar a opinião dos sous respectivos cabo, cuja
tIe união não podia deixar de ser muito prejuilicial ao e tado
ua presente conjunctura. Porém Alexandre de Moura, que
era menos fogoso, e ainda maior em pnldencia, que eu
Ttle::.mo nome, antevendo o quanto poderia ser favoravel aos
Fl'ancezes uuma tão grande desordem, com o maior desin
tere se e genero. idade ele "'eu animo, á vista de todo os
tliciaes que se achavão presentes, certificou a Jeronymo ele

Albuquerque que estivesse de,cansado, pois debaixo de sua
palavra lhe promettia a sna retirada para Pernambuco, re.
taorada do poder dos inimigos aqlleUa ilha (que é o para
'1ue eUe tinha vindo), pelo que lhe promeLtia deixa-la com
tudo mai á sua obediencia.

'atisfeito .Jeronymo de Albuquerque com a p1'Omessa, e
livre da desconfiançH a que tinha dano occasião o decoro da
pessoa e não a ambição tio mando, passados os primeiros
(lias de descanso tratárão logo das operações militares, a
que os e timulou o receio que tinhão do inimigo, caso que
o soccorro de França, que esperava, o fizesse mais formi
(laveI que suas mesmas esperan as. Emquanto se não rom
pião as tregoas e davão principio ás operações militares,
julgáí'ãO os nossos Padres ser muito conveniente, e assim
lambem pareceu ao no "o commandante, passarem ao forte
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de Ilapary ('), pos uido já das no sas bandeira, ,itllado na
ilha fronteira ao 110 so alojamento, para dahi poderem occultos
praticar com melhor commodidacle os Tupynarnbás, por
intervenção dos parentes que comsigo levárão ue Pernam
buco obrigando-os j:'t com dadiva , já com promes as. por
serem os melhores e mais poderosos auxiliares da calonia
franceza, e os reduzirem com boas praticns á nossa dire 
ção; e como erão pel'itissimos na lingua, e sabião o uso
proprio e energia das pbrases desta bellicosa nação, muito
disserão, e melhor souberão enarandecer a generosidade
portllgueza, a real grandeza e poder de EI-Rei de Portu
gal, de quem os Padres erão vassaUo, e pelos quaes seus
parente tínhão si<lo defendidos e amparados, trazellllo-Ihe'
á memoria o bom trato que tinhão recebido dos Padres '0_
brega, Ancbieta, e Almeida, e promettendo-Ihe fi ar entre
elles por Mi sionarios, como seu Rei mandava, se se pas
sa 'sem dos Francezes á ol~ediencia dos Portuguezes.

Animados os lndios com as promessas do Padres, pela
grande confiança que sempre fizerão da ua verdade e intei
reza, promettêrüo promptos toda a sua a sistenciaem favor das
nossas armas, ainda que arriscassem neUa as proprias vielas,
com condição porém que os Padres da Companhia, com
quem se 1inbão criado seus avós, vivirião entre lIes como
seus pai e defen, ores. E ta condição, que então aju tárão
eLes Indios com os nosso primeiros Padres, he a me ma
que depois fez a maior parte elo Gentilismo d todo e le
Estado, promettendo vas allagem a EJ-Rei de Portugal,
dando- e-lhes por ~1is ionarios os dito Religio o , como
consta elas noticias mais antiga do nossos cartorios Das
reducções que fizerão o grande Padre Vieira, o Padre uouto
Maior e outros muito.

Voltárão os Padres para o nos'o campo tão satUeito
como certos das promessa dos Tupynambás, noticia que
notavelmente estimou o Capitão-~lór Alexandre de .\foma,
e não tardou ID3is em se cumprir que o tempo que foi pre
ciso par3 proporem os Principae huns aos outro a' COIl
v(3niencia que esperavão debaixo da nossa protecção, e o
fizerão com tal segredo, que primeiro sentirão o Francezes
o .seu damno do que podessem c.llidar de . eu remedio.
Pouco a pouco forão elles experimentando, e muito a cu
pezal' os c[eitos da importante: pratica do nos o Padres,

(") Actualmente o IUgUl' di' S. José. ! 'ão ha mais fortificação aI IJ11U.
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r conhecendo já o grande ri' 'o em que ficava aquella Praça,
vendo- e desamparada totalmente de hum tão precio o oc
c.orro sem as arma dos naturaes.

Poucos dia erão p3 sados, depois da chegada da no. sa
armada) e apenas linhão expirado as tregoas, não querendo
Alexandre de 'Moura dar mais tempo ao tempo, ('lU augmen
tal' com elte as forças ao inimigo, que por instantes esperava
já a chegada da sua armada; para que o eu descuido não
fosse prova da sua pouca vigilancia e em prejuizo das obri
gações do seu caracter, quiz dar a entender aos Francezes
que os não temia) e que a sua irnpaciencia lhe não permiL
tia, nem dava occasião a maior demora. Mandou logo a
Jeronymo de Albuquerque, que com os soldados das suas
companhias e todos os lndio , as im de Pernambuco, como
os da Ilha, auxiliares já das nossas armas, assistidos dos dous
Religiosos nossos Padres, passassem a sitiar os Francezes
dentro da sua mesma praça, mquanto elle por mar com
todo o resto la armada lbes fechava totalmente a barra e
lhes tirava por huma vez a e perança de todo e qualquer
soccorro que podessem receber dos eu.

Executárão-se esta ordens com a maior pl'omptidão, e co
nheceu o General da Praça, Monsieur de la Ravardiere, o seu
perigo, vendo-se cercado de todos os lados, sem Jndios para
o serviço econservação de sua colonia, perdidas já as esperan
ças de navios que lhe podessem trazer de França o muito de
que necessitava aque1la Praça para huma rigorosa defensa;
querendo, como acertado e prudente Governador, salvar as
embarcaçõe que ainda tinha no' porto, a guarnição e fazenda
dos moradores daquella Cidade, ante que a desesperação
lhe occasionasse maior ruÍDa e o fizes e aceitar por força, o
que podia com tempo negocial' com vantagem e com algum
partido decoroso, e conhecida conveniencia elos seus nacio
naes, a qnem isto pareceu por então melhor que o risco a
que se punbão na resolução de algum assalto. Julgando
tambem pouco credito da sna reputa ão o querer defender
o alheio, que lhe não pertencia, com perigo de perder o
proprio que justamente pos uia; expedidos os primeiros
co1'IJ.missarios, por ultimo assignou hum termo perante AJe
xandre de Moura, pelo qual estava prompto a despejar aquelJa
Ilha com os seus que o qtúzessem seguir, permittindo-se-lhes
as fazendas e dando-se-Ihes as embarcações necessarjas
para o seu transporte á França, que só tardaria o tempo
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que fosse preciso para o seu aviamento e total embarque,
conforme a capitulação já feita com Jeronymo c1e Albu
querque.

Foi facil ao nosso Commandante conceder e firmar o pe
dido, menos a artilharia e munições de guerra, que essas
reservava elIe, como frutos de huma batalha sem sangue
e de huma victoria sem perda, com não pequena gloria do
re peito que neste dia alcançárão as nossas bandeiras.
Mandou logo o Capitão Henrique Arronso, que com os sol
dados da sua obediencia entrasse e tomasse posse da forta
leza, que visto estar já por EI-Rei de Portugal, recolhidos os
Lizes de França, mandasse logo arvorar as suas Reaes
Quinas para testemunho authentico da posne que tomava
em nome de seu Soberano, a quem por direito de conquista
já mnHo antes pertencia aquella Hba, como o mesmo Ge
neral La Ravardiêre confessava attribuinc10 áinjustiça ela causa
que até aUi defendêra a pouca ou nenhuma prosperidade da
sua fortuna. Presidiada já a fortaleza com 170 soldados da'
nossas companhias, desembarcou Alexandre de Moura, e na
companbia de Jeronymo de Albuquerque e Diogo ~e Campos
foi recebido do Governador e mais Francezes com os termos
ela urbanidade e politica muito propria desta nação, rece
bendo com juridica e solemne entrega todas as munições de
guerra que se achavão nos armazens, reservando-se as fa
zendas, como bens exceptuados aos interesses daquella
Companhia.

Primeiro que tudo mandou aos nossos rendessem as
graças ao enhor dos Exercitas, e á Virgem Senhora da
Victoria, nomeada já Padroeira daquella Cidade. Tratou-se
logo do concerto dos vasos, que havião servir de trans
porte aos Francezes, e embarcados estes com os viveres, e
fazendas, exceptuados o que quizerão ficar, se embarcárão
com os seus officiaes menos MI'. de la Touche, que quiz
í.1companhar na armada para Pernambuco a Alexandre de
Moura, assistido sempre das maiores attenções dos nossos
cabos, por se fazer de todos credora a politica desta nação,
disfarçando todos no semblante a impaciencia, q'le repri
mião no peito, indo-se apartando de huma Cidade, de que
pouco antes tinhão sido senhores.

Desassombrada já dos Francezes aq\lella Ilha, entrou o
{~apitão Alexandre de Moura a repartir pelos Indios muitos
~ grandes premias, agradecendo aos Principaes e seus vas-
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sallos a grande fidelidade, com que tinbão ajudado aos Por
tuguezes : e como os Religiosos da Comp:mhia de .Tesus
tinbão sido o principal in trumento de se pas ar á nos~a

ue' oção e obec1iencia aquella nação, abandonando total
mente o partido da França lhe' agradeceu com as maiores
mostras de distincção o grande e importante serviço que
tinbão feito a seuRei, a quem lhes promettia fazer presente
o seu gl'ande zelo e fidelidade, de que depois passou veridico
testemunho na seguinte certidão dada aos nossos Padres,
cuja copia tirada do eu proprio original, he como se segue:

« Alexandre de'Moma. Certifico, que mandando-me ua
l\lages1ade á conquista do Maranhão lançar d~lla os Francezes
que a tinbão occupado com buma fortaleza, com 17 peças
de artilharia, e 200 soldados. e muitas aldêas do Gentio á
sua obediencia; e parecendo ao Governador Gaspar de
Souza e a mim serem necessarios os Padres da Companhia
para levarem Indios das sua aldEias, para melhor ter effeito
esta preLenção; pedirão ao Padre Provincial Pedro de To
Jedo, propondo o muito serviço que se fazia a Deos e a
,~ua Magestade nesta jornada; o qual, visto ser de muita
importancia o que se lhe pedia, deu o Padre Manoel Gomes
e o Padre Diogo Nunes com 300 Indios frecheiros.

« Chegando ao porto do Ceará me pareceu serem nece sa
rios mai Indios daqueJla nova povoação, e por terem mai
conhecimento da terra e Gentio. pedi ao Padre ~Janoel Gomes,
Superior da missão, fizesse nisto todo o passiveI e encom
mondou o dito Padre o negocio ao Padre Diogo Nunes, in
signe na linglla brazilica, o Jevárão mais 70 frecheiros.
Cbegando á barra do Maranhão já tarde, me pareceu que
era necessario na mesma noite desembarcarem os ditos
Padres com todos os seus Indios, e o Sargento-mór com
150 soldados e com cinco peças de artilharia.. em hum posto
conveniente para melhor defender-se a entrada da barra, e
ficarem superiores ao soccorro que viesse á dita fortaleza,
e os ditos Padres mandárão logo recado a algunS lndios
Principaes, os quaes acudirão, e o recebêrão com as arm3S
nas mãos, bandeiras arvoradas, e cbarameJlas, e outras
festas ao seu modo, e Jhes fizerão as praticas necessarias
para os reduzir á nossa devoção.

« E foi isto de muita importancia, para mais depressa se
entregarem os Francezes, vendo-se desamparados do Gentio
c com todos os portos tomados, por onde lhes podia vir soc-
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COITO: e em Lodo tem[)o que la estive se occupárão o ditos
Padres em dar noticia da nos::;a Santa Fé ao Gentio, doutri
nando-o, catechi ando-o, e baptisando-o; cumprindo com
suas obrigaçõe na alvação da almas a siJU dos Portu
guezes, prégando-llle e confessando-os como pelos poros
dos Indio ; levantarão cruzes e igrejas e lhes fazião sua'
prégações, e missa cantadas, e exercitavão- e na obras
de misericordia, eurando ao doente com muita caridade;
procedendo O' ditos Padre a sim ua armada, como na to
mada da fortaleza, e na salvaçãu da almas muito bem, não
perdoando aos trabalho', nem de dia, nem de noite, ha
vendo muita e perigosas doenças no Gentio; e nas cou as
de guerra aj udárão, quanto ua religião o permiLte: e mere
cem que Sua Jage tade lhe mande agradecer o muito ser
viço quc nesta jornada lhe fizerão. E por me pedirem a
pre eme lhes mandei passarna verdade, ea im o juro pelo
llabito que recebi de S. Bento, de que son professo.

«Setubal, ~O deOutubl'o de 1620.-Ale..wndl'e de lIIuura. l>

ALI; aqui a certidão fielmcnte copiada da original reco
lluecida pelo Tabellião Gaspar Pereira, que certifica ser o
proprio si,rnaI do Capitão-mór Alexandre de i\loura.



CAPITULO X.

DO QUE OBRARÃO O PORTUG EZES DEPOl DA. SAlIIDA.

DO FRA CEZES, E DO MUITO QUE TRABALHARÃO

OS NOSSOS PRIlI1EIROS 1I1lSSlONARlOS NA

CONVERSÃO DAQtELLAS ALUAS.

Senhores já da lerra os nossos PortuO"uezes, e contenles
com a nova conquista, vendo-'e em e tado de poderem
em estrondo da guerra gozar livremente do socego e

frutos de huma paz tranquilla, entrárâo a licenciar-se pelo
districto da Ilba em ordem, a que na distribuição da terra
que precisameute se ba via repartir pelos novos povoadore ,
.soubessecada.hum oque pedia; medindo-a, ou já pelo gosto ou
já pela conveniencia de seu maior interesse; convidava abuns
a frescura dos matos cortados de excel1entes riachos, de cla
rissimas e nevadas correntes, formando as mesmas arvores
deliciosas alamedas, onde podessem a furto dos raios do
mesmo sol temperar os ardores da maior calma banl1ando
:se no cyristalino das suas correntes, se he que não que
rião antes dormir ao agradaveI estrondo de seus suaves
murmurios.

Divertião-se outros na caça lá terrestre, por ablmdar de
muitos porcos do mato, veados, pacas e cotia , que equi
valem aos coelhe ' e lebres de Portugal; outras veze;) na do
ar, sendo por extremo grande o numero de rolas, lombos
tOl'cazes, patos silvestres (mais saborosos que os mansos),
jacús, e mutuns, que na grandeza se igualão aos nossos
perús, c não são de muito inferior o"osto ; grande diversi
Jade de papagaios e aráras, abnndancia de garça pela
praia, de hllma côr alvissima, não poucos guarázes vestidos
de finissimo escarlate, e quantidade de massaricos; bumas
e outras caças agradaveis ao gosto, recreativas á vista, e
todas divertimento honesto á destreza dos tiros, e alvo
certo das suas armas. Os que com menos trabalho se em
pregavão na pesca, erão os que tiravão maior conveniencia,
porque era tal a abundancia de peixe, que com menos custo
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se prol'ião com facilülaue uc singulares e leUdo os puscadus
com que a mcsma clei~ão brinda"a o gosto c 'alisfazia com
grandeza ao mai delicado appetilc .

.IiI cx.cedião os limite:i de férias recrealiva' as lieenca'
militare:. do nosso primeiros r.onquistadorcs, porqnc' já
o Capitão .\Iexanclre de nloma, desejando dar cumprimento
ú palavra que d ra a .lcronymo de Albuquvl qne, ele se reti
rar a Pernambuco, bnçados cru fossem róra os Francezes,
(',ajo fToyerno precisamente lue havia cahir nas mfios, man
dara rccolh r us soluado' p:lra c'tabelecer n:JqllcUa 'idauc
o que III' pélreces 'c mal preGi' anto:. da sua llrom 'tlic1a
retirada.

Primciro que ludo peuio aos Patlrcl) llanocl Gome~ c Diog'o
Nune quizes-em pur crviç.o dc Dca. e ue . lia ~lagcsladc

licar para a con"ervação daqu L1c' Indio , a qn m poucu
aute' c Liul1a promcttido a a isLen ia dos mesmus Padr s,
omo para o bem D piritual da~ suas e tambem das almas

dos I orLugueze ,qu como soluauos se pOllcrião facilmente
desmandar, a não terem quem com praticas santa' e ad
moe tações e pirituae reprimi se o orgulho de scu licen
ciosos genio .

Dnvidúri'io o no os Padres ficaI' por entã.o, pela ordem
que trazião do Padre Provincial para irem cm pessoa lla
me ma armada, acabada que fo se aqueUa conquista, a in
forma-lo da nece" idade daquelles povos, pilra que cllctrada
que fosse a licença do nos 'o Reverendo Padre Gcral se fun
dar a Jli "ão, e conforme o nosso Instituto, pode se man
ual' logo ulIiciente ngei tos, que a pode sem e tabelecer
com maior commodidade ela aldêas, e não meno;:, proreiLo
espiritual dos moradores da cidade; porémfarão taes os pro~

testos e tão convincentes as raz-es do Catlitão,-ffiór sobrc
os perigos em que ficavão agueUas povoações, que se virão
os Padres 01 rigados a ceeler e a ficar, informando por carta
de tudo ao eu Superior, e e perando delte a ultima eleci ão
daqulle importanti 'simo negocio.

E t,;omo os Reverendissimo BarbadinllOs Fran ezes e ha
vião retirado para França, c o Capucho de 'anta .\ntonio
Capellães da armada rle Jeronymo ue Albuquerqne para Per
nambuco, ficando clesoe upacl o Bo picio e Capella, tlue
tinha sido destes c.-emplares servos de Deo , fez delte mercê

Capitão-mór em nome de Sua ~ragestade ao Religiosos
Lla Companhia, que lle o mcsmo lugar onde llOj .:0 adla

10



fundado o nosso CoJlegio da irgem nhora da Luz, junto
onele depois estcvc o Carmo Velho; porquc pretendenuo os
Padres fundar hum Recolhimcnto na cidade do Maranhão 110
anno de 175~, junto ao Ro~ario pordetr[ls da cerca do no so
Collegio, mandando CJuc cava sem naqur11c sitio para ver c
descobrião alguma pedra para a nova fabrica, lião tardou
muito crue não fos em apparecenuo)wlls como ::llicerces com
eu repartimentos por modo (le cOl'l'etloJ', du que se apro

veitárão vara o ediflcio do sobredito Recolhimento, com não
pequeno credito do zelo rle tão s::lllta ourtl.

H partidtls as terra e chãos pelos POl'tuguezcs, conforme
as SUtlS pctir.ües, fornl 1 Jogo o Capitão-mór o corpo politico
la Republica .. nOmei') (lc) o sugeitos, que lhe parecêrão mai
apto a seram memb:o do Senado c1aquella cidade, dando
todas a providencias neces'arias para o bom governo della
e não faltando a todas ::lqoellas disposições, que lhe parecê
rão mais accommouadas ao seu melhor estabelecimento,
afim ele que se mantive sem em paz e ju tiça, segundo o
melhodo, que a sua prudencia arbitrou conveniente Ú· cir
cum t:mcias do tempo e ao bem COillmlll1l daquelle povo. E
para que no recinto de llUll1a só i~ba ,e não estreita e a
grandeza de hum ora~~ão t.ão avultado expedia logo para os
confins 11a boca do g-rande Hio da Amazonas da parte do
ui a Francisco Caldeira Ca t 110 Branco com 150 oldados,

para fundar huma fortaleza no lugnr onde depois fundou
este grande Cabo a cidade do Gl'Jo-Parú; ordenando-lhe no
s u regimento, que menos com. a guerra, e só com a paz re
l1uzi e todo o Gentio, que encontra e pelo c:llninho, con
viclaodo.-o jú com premios ou jú com a protecção c ajuda das
nossas armas.

E·te· os preliminares da sabia conclucta de Alexandre ele
:\lonra, ClllC para :cr em Ludo acertada a quiz por ull.imo
1irmar com a maior de suas ltcI'oicas aerõe., largando com
animo c,walheil'o e de'interes e poucas vezes praticado,
lodo o govorno c1aCJllella eUJJClLlista, que pela sua patente
lhe coJl1petia, \las mãos e direcc.:ão do illustr' e ben merilo
Capitüo-lJJór Jeron}lllo t1a Albllquerqu , elllquanto Sua }la
g .tade 1);10 malltlasse o contrario do que até ali se tinha
ubrado; e preparado de todo o necessario para íl ua via
gem, despedido (los amigos e companheiros, lbes rec.ommen
dou muita olJecliencia ao seu cOll1D1andante, da qual pendia
a COII. ervaçJo daquella COllrJ11i, ta, Ollrle e (l(lmiravão ainc1a
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fI' S fi. as Insigne memoria' da SU:l valentia: e Lle volta para
Pernambuco, lm':mdo comsigo La Ravardiêre, chegou ii cida.
de de Olinda ao 5 de ~laroo de 1G'1 0, onde recebeu os para
ben do seu General ch ia de gloria e acompanhado da
fama de eu es larecido nome.

De embaracndn já o .\.Ibllquerque da ugeições de subc1i
to, entrou logo a obrar como Governador independente.
Era elte de hum animo superior e elevado, e como via aquel
la cidade formada de tão lmmildes principias, quiz mostrar
ao' e tranhos que os Portugueze tão faceis erão em on
qui tal' como promptos em edificar, motivo por que ordenou
:la moradore mudas em aantiga fabrica daqueUes tugurios
em edificios mai a iado, que na correspondencia, e 1)oa
arrumaç.ão das rllas fizessem aqll ,lia povoação, e não
soberba, ao menos com melbor direcção e aparato re
partida; e para ql1Ú a falta de exemplo lbes n;}o entibia se
os animas, mas, antes animados delle, forcejas em todos por
adiantar e pôr em mai agradavel fórma os seun edificios:
deu logo principio aopalacio, que ainda hoje serve de morada
aos Governadores com mai algumas obra , que depois e
fizerão de taipa de pilão, tão forte que equivale ú me'ma
pedra e cal; e de pertando em buns a actividade dos outro
com univel"al emulação, ajudados da diligencia dos lndios,
levantárão as suas morada, que ainda que de taipa de vara.
naqllelles principias formárão lmma bem regulada cidade, que
depois e forflo augmentando em melhor ordem e materia
pelo decUl'::.o do tempo.

A cidade conservou sempre o antigo nome de S. Luiz, cuja
imagem ainda hoje ex.iste na Cathedral para estimulo da pie
dade e para memoria da valeptia portugueza. Ao me mo
tempo que ao politico e temporal correspondia com avulta
dos augmentps da nos a fé ao edificio e pi ritual em que os
obreiros da Compllnhia, não sendo por então mais que dou "
trabalhârão com tão grande fervor e actividade, que erão
quotidianos os fl'Utos e opiosa a' colheitas de seu íncan
savel zelo.

Jâ dissemos con tal' de 27 aldêas a ilba cio MaranIJão no
tempo em que a possuirão os Francezes) humas de 400, e
outras de 500, e algumas de 600 almas. De sorte que pelo
computo das listas que tirârão os Francezes, tinbão á suas
ordens 12,000 ho.mcn , como consta da relação do Hevcrell-
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(lo, nperior elos Capuchinho o P:Hll'e Claudio AblJevillc (';,
mlTIcando as (litas illdúas pE;los sca nome, (I11e posto dege
nefa.sem na pronuncia pela pouca perícia ela lingna que em
t50 pouco tempo não 1':1 facil :Jlcançarem aquclle seraphi··
os .lissionarios empre porém o numero se podia njuslar

('0111 o compnto verdadeiro de cus habitante, que de ordi
n:1rio cosiumi'io exceder a re enha, e passal'em muitos por
alto nas m sma. li. t::J .

.Iú se deixa ver que tão excc. siro alrral'ismo ra de~pro
por ionado á. forr,as dos nosso dou fervoroso Mis<;ionario ;
comtlldo de tal orte souberão iii tribuir o tempo, ]'e~"ulando

o: dia ri proporção das povoaç.ões, que o seu z 'lo a todos
abrangeu, e a ningucm faltava a sua caridad .

Foi objecto ela sna primeira diligencia diminnir o nume
ro cla"s <lldl;a , para que, juntas em meno povoações, po
(lessem ser 111 1110r as istiLlaí:, e doutrin:lllas pelos Padr í:,
que para o mesmo Om mandúrào rigir igrejas onde podes
sem administrClr aGramentos celeln'ar acnfi ios e ensinar
os dogmas da no sa fé, pelo methodo que para is o trazifto,
confOI'me o louvavel costume das nos a aldôas do l3razi1.

Erão os operarios insignes e grandes mestres no eu apo 
tolioo ministerio, por is o não perdoavfto a diligen 'ia algu
ma que podesse conduzir ao bom regimem c in' trucção da
quenas alma ' Erão destros nas linguas dos Tupynambá
(com esp cialidade o Padre Nunes), que om as frequentes
praticas flue lhes fazião, os adiantavão muito na observancia
da lei que professaYão e pretendião profes.ar o que ainda
não passavão de ca thecumenos ..

Todos os dias de manh5a ede tarde fazião 3juntar na igreja
o. meninos e meninas, aos Inae. junto) em voz alta man
daviio repetir as orações, rematando sempre com a alve
TIainha e Bemdito) cantado pelas melhores e mais agrada
veis vozes dos seusneophitos.Nos domingos sejuntavão todos
e antes de entl'ar a Missa resavão a santa doutrina. ouvião
a explicação dos divinos mysterios e assi tião ás Jlissas que
nos dias classicos erão cantadas e acompanbadas de muito
bom c 3ju"tado som de char:Jmellas, para o que tinhão tra
zido já ensinado alguns dos Tupynambás no tempo que e ti
verão em Pernambuco, o que tudo convidava os mesmos
Indios) que pela sua 'mtma] preguiça são de ordinario pouco

(") He anto!' da intcrcssante-Historia. da Missão dos Padres Capuchinhos
llCf ilha do J[al'unhão- imprcssa cm Pnl'is no :1111l0 de lljU. Jle mni rara,
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:ln'e los :l qnnlqn r Irall:l1.ho. No. I , e. emclhnnl s exr.r
f'il~iQs, g~ l;rvão 10Llvfivelmcnle o tempo, não se descnidanc10
rir assi. tir fi com sun costumada caridade aos enfermo,
clll':lndn-os n:lS .0fiS enfermidades e ajuntnndo aos remedio
do corpo a. mais importantes emcnes medicinas da alma.

A. im di onião res elou anjos, cobrando cada vez
m:li. forps para a y locidade lo pas o , a que ()s condu
zia o fogo ele seu abrazados espirita ; não fallando d acu
dil' de (/llfiJ1c1o em qU;lI1elo ao Porlugu zcs ela cidade, ou
vinflo-os de c 11[i:-.sITo. e fazendo-lhes praticas espirituae ,
qu mai os onduzi' em :'t emenda ela vida e ao bem e
proveito de U:l alma.

Aprim ira Mi ão ou re idenci:l, qne fLmdárão mais junto
a ielarlr para commodidade elos mOl'adore, foi a ql1C
dcrão o nome de Uçúgo:'lba (k), onele com o~ ela ilha :lldeárão
os Indios qn tinbão trazido de .Pel'lJ:llllbllCO, e como e ta
hom sso de ~er a norma das mais aJd~a TIella e. '"abelecêr:io
todos e o~ mais ostume que pode sem enir ele e!<empJo
ao vizinhos, c de ediIJ 'ação ao e trmlhos. I~ra preci o
a'ndir com lllai cuidado ao Portognezcs, quo TI:l cidade
neces. ilavITo de maior frequ ncia elo ,~acramentos, de

rrnõe, e mai minj. terias, em que se co tumão oceupar o
filhos ela lompanhia' e para qu a falta de a ~istenci.a con
tinua os nTio privas, n0 hum tão jmportante soccorro,
aju túrâo entre i os nosso Padres, que um fica. se na casa,
c o outro di corresse pela aldêa, para que nem a hUDS

nem n ontro" f3lLa em algum 1eml o o pa~to e pjritual
di. tribuido igualmente por todos, em que o uidado dos
neophito. priva se aos moradores dos intere se da alma, e
das conveniencias tio espirito. Fjzerão com que as mais
aldôa e aovernas em pelo methodo do aldeano de ça
goúha, pondo em cada huma dellas bum catechi ta, que
fiz 's. e na au cncia do Mi. sionarjo doutrina aos pequenos, e
instruis e ao aelulto, para o baptismo no perigo de morte.

Erão muitas a coo olações que o~ fervorosos filho, deSanto
Jgnacio experimentavão no meio de tantos trabalbos, gas
tancl0 nestes santos gyros as forças com notave1. fruto da
quelJe Indias, que nas suas mãos acabavão o curso desta
vickl, e alcançavão por meio das sagradas agu3s os descansos
ela eternidade. O que sahia a vi itar as povoações discor
ria a pé, sem companheiro mais que o Santo Chri~to, que

(') Ilc hoje a povoação cfren-nczia de Vinhaes, anlin-amcntc "ilJa.
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lhe ::JdOÇ:lV:l () l::Jborioso de tnlltasfadigas, sem mais trem, que
o 111'e\'iario c bordão, e o :lHar portatil que carregavão dous
1ndios. Consolava a lllln , animava a outros, e a todos soccor
ria ou na vida ou na mort com os meios mais conveniente,
e om::Js a sisLencias mai proprins da ua grande caridad .

O que fica \'a na cidade a i lia ao moribundo , ou
via de confi s5.o ao que buscarão a nossa 19raja, e nelJa
os praticava nos dias ele sermão, especialmente na Quare 
ma precedendo proci :'ia de peniten ia' tomando de então
principio o louvavel costume das sexta -feiras, que ainda
hoje se observa no nossos Collecrios, a que tambem assi tia
muita gente das aldêa ,pasmado todos das ceremonia
laquclles dia, o que os ajudava muito na crença dos Divino
Mysterjos, por er mai facil entr::Jr-lhes a fé pelos olhos,
que pelos ouvidos. No fim da ,',wrada Quarentena e
ajuntavão, e nmbos filziJo <JS funcções da Semana Santa.
Tudo se obrava ao som de vozes com grande ternura, a que
os incitava a memoria de tão devotos enternecidos Passos,
regalando em hum de tes dias o presos om as e molas, que
tiravão pelo povo, não se descuidando entretanto de os
visitar e con alar nos seus trabalhos e prisões; e para que
mai:; snccintamente e veja o mnito q'le estes fervorosos
"Missionarias trabalhárão na vinha do Senhor, e salvação dos
proximos, do primeiro dia que sabirão de Pernambuco até o
tempo que se seguia ao nosso estabelecimento na Ilha do Ma
ranhão, quero aqui trasladar fielmente a carta que oPadre Su
perior ~lanoel Gomes escreveu ao Padre Provin 'ial do Drazil.

« Muito Reverendo Padre Provincial. - Depois que com a
benção ele Vossa Reverencia nos lespedimos desse Santo
ColIegio, sahimos do Arrecife huma segunda-feira 5 ele Ou
tuhro de J16J15, e como montámos os baixos de Santo Anto
nio com ventos geraes e bonançosos, caminhámos ao
Nordeste, mudando os rumos muitas vezes, por não trazer
mos pilotos, que soubessem os fundos aos baixos, dando a
Deos muitas graças, por nos trazer por cima delIes, e nos
metter nas barras sem sabermos os canaes, nem por onde
vinhamos. Eu dizia todas as tardes as Ladainhas e com
Padre Nossos e Ave Marias chamavamos em nosso favor os
Santos, a quem os navegantes costumão encommendar-se,
accrescentanclo sempre no fim-Nosso Padre Santo Ignaci0-;
e para queodia fosse tododeDeos, começava pela manhãa a
visitar os nossos lndios enjoados e que adoecião ele saram-
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po, mandando-lhes fazer de comer e repartindo-lhes, pel'miL
Lindo Deo CJue eu não enjoa '~e para poder ervir de enfer
meiro a elle e ao Padre Diogo Nunes, meu compaubeiro,
que toda a viagem padeceu e ta molestia. A poucos
dias de llossa navegação andúmos mais amarrados ú terra
para que a corrente das aguas, que era m3Í' CJue extraordi
naria, nos não levasse ao ".'(orte do porLo do Ceará, omle
desejavamos tomar Iingua do que no Maranl1ão p3S ava.

« Ao dia seguinte no amarl'Úmo na boca deUe, que e tá
em altura de tres gr~lOs e um esmo. II' tarde ahi ú terr3,
em a qual po lo (le joelho, olhando para a banda onde
me dis erão e tava huma ]crreja de lDllios tres legua de
(listancia, em que está enterrado o no'so Bemaventurado
Padre Franci co Pinto venerando-o com toda a reverencia
que pude, encommenrlei-me a elle, lembr3ndo-me do muito
e pirito com que elle come~,ou esta Mis ão, de que eu por
então não mereci ser companlleiro.

« Fallei com os l111lio', que acudirão ii praia a saber da
novidade d tão grande armada em seu porto, e pela de\ 0
rão que ao venerando ladre teOl, me fizerão [orç.a para me
levarem:i ua aldêa. DilIicultei a ida por razão da di té!fi
eia, e p0rtlue no baviamo fazer a vela na manhãa seguinte.
ln tárão-me que me levaTião em rede vim a concerto, que
iria a pó, ~o me larga em o o sos do no o Padre Frau-
isco Pinto; o C{L1e não quizerão e atlirmúrão os baviào üe

defender com as arma . se lh'os quize em Lirar, persualli
dos que o cóo:; deix:1rião ele lhes fazer mimos e merc \ ,
se a isso COil enLissem o assim o tinhão experimentado. que
faltando-lhe algumas vezes, annos inteiros, chuvas e por
o a causa os mantimentos, frutos e frutas; e depois que
cm na Igreja o agazalhárão não lhe faltou chuva nem sol
a seu tempo, e quando os ameaça cS a falta e vão á sua
seI ultura, e fallalldo com o 'ervo de Deo , Ji1.em: - Pai
Pin LO) dai-no ch II va ou dai-nos sol-con ('orme a ~ ua nece'si
e1ade, como se fira eUe 'cnhor elos tempo', e Deo para
honrar seu s rvo c mo traI' quão <lceita lhe he e ta Missão,
lhe:; cuneec1e tudo á mediei:.! do ens desejos; e fallando
com Alartim Soaros, Capitão-mór do Ceará, Llifficultou tanto
tirarem <lCJuella reliql1ias Gomo carecerem do favor s que
os Céo lho fazom por seu meios, e eu a~ora couheço que
fui segmo em pedir encarecidamente ao Vigario Balthazar
João, que do caminho sl:lya para esta Capitania, (lue se
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poL1c~se, os til'il e ele noite secretamente o os lcvas:e a
s 'e CoUegio, por mo l)arocerom as mai' ricas vouras pro
'ía a flue estas partes podem uar, eP:Jl'il que'a vista ele 'se"
os ·os santos se accre conte ne'ses Paures e Irmãos o zelo
ua salvação elas alma, e vcnbão lo\'ar ao fim tão glorio 'Oí)

principias.
«De amaITilclo ueste porto viemo' navegamlopor Lo 001'

dé te, mudando O' rumo. c01Jfurme as ondas; ]lL1111a
quinta feiril iS cio mez clJegánlo' a varra lIo Pereá 4ue
e. Lá em altura de dou gráo e t:Ínco minutos, ll1;)udanl1o
o Capitão-mór ao Sargento-mór Diogo de Campos com us
navios pequenos sondar a barra, e que ao outro dia tivesse
dua bali as postas neHa para entrar a armada pelo meio
acima, e as im o fez; e finalmente entrámos no porLo do
forte de .'. Luiz, e os lndios e farão alojar junto a hum
monte, em o qelal o Capitão-mór mancI u fazer llUl1l forLe,
a que pozerão o uomo São-Thiago, em bum lugar altu o
accomillouado par:! castigo!' os uavio:s que em orIem qui
zcsscm entrar ou sauil'. ~ó tambem nos accommodamo
abi perto em llUm lugor muito a[ to para repetir as embosca
das. Logo todos o moradores e lndios Principaes da ilha nos
rcccbêrão com presentes e refresco, vindo depois em pe oa
pedir l[uizes'emo' aceitar agazalllo em suas povoações.

« EIlLrad s que Jomo 110 forte, jà tomado .'. Ll1iz,
cllrir. o Capitão-mór que a primeira Missa que se di 'se:'o
lla igreja fosse solemne, como Joi, (~ant:1ndo-se a dons córos
e com charamellas. HOllve pr"gação, e em todos hum ge
ral applauso eagradecimenlo a Deo' No o enhor) por nos
ler livrado de tanto perigo' na viagem e da' paze com
os Fl'ancezes, feitas com posse pacifica do forte de .
Luiz. Os Principac que no forte ueSão Thiago nos tinhão vi
sitado, o Lornárilo a fazer, pedindo-no' quizessemos ir as
'ua povoações levontar novas cruzes e igrejas, e declaral'
lhes pela sua língua o myslerios de nossa santa fé, com
mais clareza que os Hevel'endo Padre" Barbadinhos, por a
não soberem' e faze-los Cltri tão:;, allegando huns serem
os primeiros que i 'to tinhão pedido, oull'O~ o conhecimen
to antigo que de nós tinhão, por terem ele cido de Pernam
buco) quaudo os Fortuguezes o começarão a povoar; no
meando os primeiros povoadores, contando os casos tanto
ao certo, como se houvessem pas 'ado por seu dia::: nem a
idade, que em alguns passava ele cem anoos, liles tirava
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a l1lelllUrla, c uulros lOlllav;}o 1'01' ilJlerce 'or~' alguns In
tlios ::;uus pal'enLes, que em nossa companhia vinhão, Accre 
conLava em nó os de eios de alisfaz r a tDc10s o grande
desejo que elles mostravão de se quererem fazer Cl1ri tão.:.

« Davamo -lhes esperanças de algum tempo virem Padres,
que mai' dev;)ga, lhe::; declara ::;em os m)' terios de nossa
santa fé, por nós termo de yoltal' para Pernambu 'o; e
por não ficarem de todo doscon alados, lhes declarava o
Padre Diogo Nunes o mysterios ela fé daudo-Ibe' noti
cia do verdadeiro Deo, ua bemaventur;)nça, .premio dos
bon , e do inferno, castigo do múo; e as lagl'imas que a
algun vi derramar, maO"oado do engano em que vivião,
me fizerão rebentar outra / vendo a tauta ovelba desejo
sa de entrar no curral de Chri Lo e 'erem do eu reba
nho. No fim ela [ratica mo Lravão alguns tanta de COll 0
la(',ão de não haverem de g'ozar do bem que lhe' elecbra
vamo c lIav rem de ir padecer penas eternas, que aITirmárão
fôra melhor não no verem, nem ouvirem, accrescentandu
razõe' que moverião a quem mono vonLade tive e de lhe-
ati faz r a sua.

« Na vi itas e praLiGas ga 'támo parte do dia e noite, dall
do audiencia aos embaixadores, recebendo hun , e despe
tlindo outros; porém Deos Nosso enhor, com seus secretos
conselhos, at;)lhou nossas traças, porquo andando nós
com pensamento de nos embarcarmos permittio que vie se
huma doença de catbarros, com pleurizes, que levou muito
em dia e meiel , e fúi tão geral, que a pouco houve que
não tocasse: e como dé (} mais fortemente nos nos o~,

era neces ario acudir para o confes ar e curar por não
deixarmos os criados na Igreja com tanto trabalho dos
nossos Padres, nas unhas dos leões infernaes.

« Nós nos occupavamos na saucle espiritual e corporal dos
enfermos, angrando-os e dando-lhes outra mézinhas que os
desejos de os ver ãos no ensinavão, e sendo Gentio' clizião
qLIe tudo o que de nó' tinhão ouvido era verdade, e
desejavão levar a cada hum de nós á sua aldêa, para
que os curas emo e fizessemo Christãos. Porém a-o
tisfizemos a estes desejos com lhes levantar cruzt: altas
ao som de charamella ,e o Padre Diogo Nunes lhe'
declarava o que representavão; até que o .'enho[' que nel
la~ derramou seu anaue eja 'ervido, que elles e ilpro-
vCltem delle, c a nó' tlê forçil gl'ilca para fJ -crvinno:.

1'1
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« HUll Indio aquem adoeceu amulher únoi le depois ue ter
mos levantado buma cruz, a ella encommendon-se, e lan
do eu ao pé en inando adoutrina, em voz aHa que se ouvia
por loda ~ aldêa, como faziamos todos os dia de manhaã eil
noite, e elles, huns sahHio, e outros respondião rlonde esta
vão; veio o dito Indio a mim trazendo a mulher doente,
e postos todos tIe joelhos, me pedirão que rogasse ao Se
nhor que nelta morreu, lhe dé se saude.

« Eu me vi em grande aperto, porque por huma parte se
me representava, que e lhe não alcançasse saude, não
crerião no que lhes diziamos e ensinavamos ; por outra se me
representava, que só pedi-lo eu, era justa razüo para Deos
o negar. Posto de joelhos, conhecendo os meu pecca
dos, pedi ao Senhor ouvisse os rogos daC[uelles Gentios que
nelle tinuão posto sua esperança. Ouví-o Deos e ::;arou a
mulher como desejavão. Alguns se baptizárão as im adultos,
in c,1'lnnnis, como crianças. Agora trazemos entre mãos o
baptismo de bum Principal, morador e senhor que foi elas
no a terras ele Iguarassú, em Pernambuco que, ao parecer,
tem mais de 100 annos' este affirma haver pedido nas suas
doenea a Deos Ibe trouxesse Padres que o baptiza em,
agora diz morrerit c.ontente e seguro.

« Quando chegámos a este forle de S. Luiz, no agazalhá
mo com os Religio os Francezes de . Francisco, que se
tral::lVão com extraordinario rigor, cnritIacle, humildade e
zelo elas almas, e representavão bem a perfeiç,ão da sua re
ligião. Eu os mandei visitar, logo que chegámos, com o
melhor presente que pude. Elles nos vierão buscar ao forte,
que lle hum pedaço, e isto fazião todas as vezes que a elle
chegav3mos, não consentindo comermos nem ngazalharmo
nt)S cm outra parle, e a sim fomos verdadeiros ap)igos,
anelando ii competencia quem ha,via de mostrar mais 011101'.
Agora continuamos com os Religiosos de S. Francisco, Ca
pellães que farão ela primeira armada na mesma fórma.

« Esla ilha, que temos corrido, he muito abuudante ele
algodão, legumes e mandioca.

« OGentio o mais numeroso habita no Pará, que lle hom
famoso rio a mais de '180 leguas deste forle, onde Francisco
Caldeira foi com 150 soldados fazer huma fortaleza por man
dado elo Capitão-mór Alexandre de Meura. Tem muita com
municação com o Gentio desta ilha, e encarecidamenLe pede
que vamos U, que nada nos faltará. Por terra he màis perto,
e vão tambem por mar em canõas,
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« na muitos Tapuyas de muita naçue ,da quaes ql1alol'zc
fallão a lingua geral dos Tupynambás, que be quasi com
mum no Drazil. Marão ao longo do rio, e affirmão-me que
facilmente ajuntarão trinta canôas. Estas nações trazem guerra
com outras, que tambem morão ao longo do rio, e as uas
ca a estão sobre a agua como gl1aritas e recolhem as
canõas debaixo, e isto fazem para melhor se defenderem. (')

i( Todos ão grandes lavradores e para mais nos moverem
a irmo lá promeltem fazer pazes, largarem as muitas mu
lhere ficando ó com homa.. 'o tentamo-los com e peran
ças de em algum tempo verem lú os Padres, ao que res
pondem, sejélmos nó e não marrão elle::; e seus filhos
prim iro. Todos desejão a agua do bapti mo.

« F<JlLa-lhe o~Senhor :que, {aligctluS e:v 'ili1wl'c sctlcual sic
supm (ontem" A mes::;e e tá sazonada e a sementeira ma
dura re ta o - ?'ogate D01/l.inll1n ?lwssis, ul 1nülal o}Jera
1'ios: o qoe eu em nome de lodo Bte Gentio encarecidamente
peço a \'0 S3 Heverenciil, pois est~l .m lugar de Deo , que
como Cbristo nos mande - LCtxale 1'elia 'l.'estm in captu
mm piscimn; e vendo eu tilnta mllltidão de peixe, peço a
todos o Rever ndo Padres e cari imo Irmãos e compa
nheiro no os, que deixando o descan o do Collegio, po
nhão o' olho no angue e bagas de Je ll:s-Christo, e nos
venhão óljlldar. etc. - Manocl Gome. »

(') fio c lcs os celebrc i'iha(:lIgaibas de que falia o rrmnde Padrc Autonio
Vi ,ira. (~OTA DO AUTOR.)



C,A PlTULO XI.

D,i..-SE l'O'fJCIA. DA TRASLADAÇÃO DOS OSSOS DO YEl\ERAVEL

PADRE FJ1Al'ICISCO PJ1\TO, O Ql;E DEOS OBnou pon S A

INTERCESSÃO, E DO ROTEIRO QuE O SERVO DO SENHOR

GUARDAYA "-A nEnucçÃO DOS GE:'iTIOS.

o fallar esta carta na saudo a memoria de. te insigne ~1i 
sionario nos despertou a l'mbrança para tratar, com 11emuI
meno;; apressada, da trasladação do osso de hum yarDo
1Do grande, que depois de triumphar da mesma morte,
mereceu particular recordação seu esclarecido nome, qne
apezar da mesma ingratidãO (achaque antigo nas gentili
dades do Brazil), foi a sua memoria tão grata ao pre entes
como bem aceiLaAdas mesmas nações que anteriormente o
tratárrto.
. Nao foruo só a' monLanJlas da' Ibiapába o glorioso
theatro das ace6cs heroicas do Yeneravel Padre Franci. co
Pinto; porque-muito ante tinhão os campo de Jaguaribe
sido testemunbas elo muito qne obrou no serviço de Deo
e cor6a de Portugal este var50 apo toJico. Dnas veze'
apezar do inimigo comrnum d-aquellas almas, tinha elle pisado
a fragoziilade daqueJle terreno, que parece ó tinha na ciclo
para cultivar terras infrutíferas, e p3ra tirar fruto da
lfiesma esterilidade. lIuma dellas, quando como anjo de
paz a foi annunciar áqnelles barbaros, para cabal cumpri
mento do que muito antes lhes tinhão proposto no anno de
'1597 os no sos P<ldre Diogo Nunes e Gaspar de :'. Pere , a
requerimento de 1anoel Mascarenhas: e o que então faltou
que forão as solemnic1aclcs desse ajuste, foi o que fez agora
execu'ar a sabia industria do Veneravel Padre, capacitando-os
:1 assignar e jUl'ar com as ceremonias proprias do seu rrenti
lismo o contractado' que vinha a ser huma ampla liberdade
para os Portuguezes criarem nas suas terras os gado
vaccum, e cavallar, na parte que melhor e mais conveniente
lhes parecesse para os poderem extrahir em beneficio da
Capitania de Pernambuco, que era o de ob rto clue por

.. t'ntil0 drllc;;: . (' poclia lllilis:tr.



l:nnrlllio n noyo rml)3ixarlol' :lquella Ião d cj<1cJ:l paz, a
1 mpo que cxpel'imentavão os natUl'ae tlUJUa rigoros:l secc;),
e era univel' 31 a falta de mantimento. pela grande este
rilidade cm quese achavão as uas lavouras. Parecia dim ul
toso o remedio, mas era mais que ordinaria a con1janç:l,
que os Jndio tinllão, de que empenhado o Padre havião de
experimentar abundancia de agua nas suas sementeiras.

Era a humildade, a que pelo contrario se oppunha a este.
. inceros, e bem nascidos desejos, porque fundado na arande
fé que tinhão na virtude no seno de Deus que não dei
xava de receiar que a falta do merecimento pro'prio defrau
dasse aque\le affiicto de huma mercê, para qn preci a
mente havião de concorrer as obras admiravei da Divina
Omnipot.en ia. Bem de ejava eBe qu o milagre se effei
tuasse porque ao mesmo passo que as lavoura se ferli
lizassem, se rega sem tambem aque]Ja~ noyas plantas, po
dendo dellas brotar muito sazonados e pr'oveitoso frutos,
de que e podessem u tentar as famintas alma de tantos
barbaro ; a qnem de ordinario, mais o que pelos olho,
que o que lhe entra pelo ouyido costuma moyer os ani
mo para abra arem com go to, e maior egurança 3~ ver
dades da no a fé.

)[oyido á compaixào e heio de 1'\ pondo já de I arte os
receio da ua confusão, pedio fervorosamente a Deos com
o olho no éo, e os joelhos em terra, quizes e pela sua
infinita misericordia acndir a huma necessidade tão ur
genle. de cnjo favor poderião ao me mo tempo abrirem- e
as nnvens em abundancia de agua, e os entendimentos dos
infieis, para não duvidarem do poder de hum tão grande
Deos, ,que com os bens temporaes lhes d:Jria tambem os
eternos, que :J Santa Lei lhes promettia.

Consn maravilhos:J! que omesmo foi ncabar o nosso f rvo
rosa Elia a sua upplica, quedesatarem- e os céos em auun
(hncia d agua om que dali por diante frutificárão para
Deos, e para os homens ::Jqnella terra tot(llmente eecas com
o continuo. ardores do 01. Foi tão grande oconceito qu o~

JnrJio fizeI'ão da :mtidade do YeneraveI Padre, que dali por
diante lhe não derão outro nome que o de Amanayúra, que
(Iuer (uzeI'J ' cnhor da Ghnva. ,emindo notavelmente ua
morte. quand o (lopois souherão a barh3ridade com que o'
TacéJrijús 1h'a linhão dado, cndo 'lIo tão amant' dosJndi s,
cnmn prnrJrno :lOS ~PIlS m:liol'i's intcl'Ps ps.
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Pode a terra comer o corpo deste insigne varão nas raizes
da serra da Ibyap~ba, onde o tinha depositado a incansavel
cliligencia de seu companheiro o'Padre Luiz Figueira; mas
nunca o descuido I ôde gastar a memoria, que do seu Padre
Mi sionario líohão os Indios naturae de Jaguaribe. Todos
estes anno que se pa ':Irào depois da sua morte alentárfto
os seus desejos com a e perança, que ainda tinhão, de o ter
senão vivo, ao menos morto na ua companhia. Despertou
mais esta ua vontade a grande 'cca, que por este anno, em
que begamos aqui com a lli~toria, experünentárão seme
lhante á passada, em qne era tão certa, como inevitavel a
fome, e o seu Padre Pinto lhes não continua e a mercê de
lhes dar agua, que a mesma terra aberta em bocas com
mudas voze pedia.

Incitados de buma Wo grande convenieneia, tomárão a
resolução de ir buscar a todo o ri co o~ ossos do sen Ama
nay~ra, e para o pôrem em execução determinárão os Princi
paes dia certo em que ha vião de partir; e armauos em
guerra, como se houve sem de conqui tal' hum rrrande
reino, se pozerão a caminho, e chegárão finalmente ao
IUg'ar, que pelo signaes era o mesmo que lhes tinha rela
tado o Padre Figueira. ~Jandá['ão abrir a epultUl'a, e
achárão o precioso deposito, como the ouro escondido de
baixo da terra. Mettêrão os ossos com toda a veneracão em
bum caixotinhoJ que levárão, e partindo alegres parã a sua
terra os collocárão em huma das prindpaes al.dêas daquellc
districto.

Procurárão os no sos Padres de Pernambuco haver a si
humas reliquia , tanto mais veneraveis fIuanto era maior
a estimação com que aquelles barbaros as po uião, porém
nem a diUgencia dos nossos os pOde de modo al~um per
suadir, nem o amor dos Jndios desapossar-se de huns ossos
que obre tucIo e~timavào: porqLle dizião que na po e
daquelle corpo estava todo o remedia uas suas majores a1Jlic
çôes' tendo o 01 e a chuva ao arbitrio das suas vontade.

Dominava entre todos os maiorae' uaquelle sertão com
mais autoridade e poder que os outros, o celebre e insigne
Principal Gamarão ('L cujo nome foi tão atlondido dos nossos
historiadores, pela razão do grande soccor'['o que deu ÚS
nossas arma' Da expulsào dos Bollandezes de Pernambuco,
a quem seu mesmo val.or foi raio, que além de aterrar,

(') O I!ome illdi~ella I'a I' Iy, lll1e os I'Ol'lllgllcz S Il'aliuzil'iio por C'lll1õll'âu·
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não causou pequenos estragos nas dominantes tropas da
lJollnnda.

E te chefe, que pela maior soberania se fazia mai
re pitado no ]lia Grande, onue tinha huma popolosa
ald 'a, ra por extremo aíTeiçoaclo ao "eneravel Padre
Fr:mci co Pinto, do tempo que elle repartia pelos da
na nação o saudavel pasto da doutrina evangelica com

hum modo muito proprio do seu amavel genio, com o qual
se fazia querido de todos, e com especialidade do Principal
CamaI ão, que' por eu grande amigo o tratava; e como
então ouvi e com sentimento a morte do 'en'o de Deo , e
agora lhe de em a alegre nova, ele que em huma da aldêa
d Jaguarihe se acbavão já tra ladado o eu veneravei
os o J convidou os vizinhos, c passou ordem aos vas'allo ,
que em dia fixo se achassem todos junto, para com huma
~pparatosa romaria 'Vi itarem todos ao seu grande amigo, o
Pai Pinto.

Não amanb cen dia mais aleare naquellas povoações
que o determinado para a partida. \ ostidos todo de
aala ao cu macio, da me ma peça de que costumão trajar
as mJi vistosa aves daquelle paiz, que pela diver idade de
côre' não deixava de fazer buma beUa perspectiva aos olhos,
ao mesmo tempo que os fazião mais temidos (quaes mitras
de dragües) as coifas de plumagem, com que se ostentavão
mui medonho. ajudados dos arcos e frechas, de que ião
armados. Poucos dia gasLárão na viagem, porque o mesmo
amor com que buscavão ao seu flaclre lhe. davll azas para
caminharem mais ligeiros até que por ultimo chegárão ao
lugar onde estava o precioso deposito que buscavão. Posto
todos de joelho se abraçou logo o devoto Principal com o
ossos de seu grande amigo, tão banhado em lagrimas ele
consolação e ternura, que a poderia cau ar ainda aos
mais duros de coração. Isto acabado, como era grande ore 
peito que entre todos os Principae daquelles sertões tinha
conciliado este valeroso Jndio, a sim pela valentia de eu
braço c·omo pela destreza na guerra, e grande numero de vas-
aHos com que se tillha felto dos mais poderosos, entrou a

dar leis, e a passar ordens, quando parece devia estar ás
do Maioral daql.lella aldêa. TantGl pód'e hum valor com forças,
e a tanto se sujeita hum receio sem valentias. ,

Mandou logo que todas as aldêas se aj untassem pa ra c.e
lcbrar ao seu modo as exequias do defunto Paure, que na
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que StlO extrllOl'lllllarias de pe::.sui.l de maior ui 'tinGljão, Uãll
con 'ta mais que de hum Gont.inu I h6ra por e paço de
tl'es dias, a que elle' chamão ça]Ji/'on: e como tambem a'
noites se gastárão nesta piedosa ceremonia, se concluio por
então o omcio de tres nocturno a qoe as lagrimas mai
que a voze pagárão o ultimo tribo to úquellas venera vci .
CllIza:;,

Faltava ainda dar hum proporcionado lugar para a col
loca~.J.o da urna, que com maior deccncia tinllão j~l coberto
c forra<lo de um panno azul, que entre tanta ponuria bem
podia supprir os veltudos ou panno de seda mais prúcio
sos. Mandou logo o Camarão edificar huma Igreja d maior
grandeza e mell10r ideada que a antiga; na porta da qual
depois de acabada se COllOCOll huma formo 'a cruz, e dentro
em hum altar, que para isso e fez, se depositárão o os o'
lIa veneravel Servo de Deos, e para que a 'oa memoria
fosse perpetua naqueUes povos, manuou que todos os Jn
dios das aldêas vizinhas em procissão armado. de cruze,
o' viessem vi itar e os da propria aldêa touo os dias pela
manhãa e a seu u o lhe viessem dar o Iandlj Coêma, que !le
como entre nós os bons dias.

Já não faltava ao devoto Principal algum outro acto em
que podes e exprimir ao vivo a grande veneração que tinha
ao seu grande amigo, pelo que agradecendo aos lndios ue
.faguaribe à diligencia e a1Iecto com que tinhão trasladado
aquelles ossos, recommendo.u-1hes muito o 1'e peito com
lIue os havião de tratar, e promettendo-Ihes a ua assi teu
cia em repetidas visitas, se retirou com os seus ao Rio
Grande, satisfeito de os ter deixado collocado com maior
'decencia e com não pequenas inveja~ de serem outro os
senhores de hum tão precioso thesouro. Esta, que para o
Camarão foi acção propria de sua gl'atidão e lealdade, foi
para os IncHas daquella povoação hum continuo despertador
da sua lembrança e veneração ao seu defunto Pad1'e,em
cuja presença se celebravão, como se estivesse vivo e fosse
seu verl1adeiro Parocho, o casamentos e se ratifica vão os
já celebrados, emquanto não tivessem Missionaria proprio.

Nem eu sei, que os ossos do veneravel Padre podessem
encontrar maior piedade em animos mais civilisados e entre
nações mais p0liticas; mas, assim co:tuma Deo fazer
grandes, ainda nesta vida, aos eus servos, que por seu
awor e scr\"iço se Cll.lizerão fazer ncHa perru0nl ') 'heganüo



- D-

por ultimo a derramar o ~angue e dar a vida por seu amor
em beneficio do proximo; e porque a grande piedade deste
Principal foi a que por então abrio as portas á geral ve
neraç.ão daquelles povo., seja-me lici to em signal de nossa
gl'alidão, fazer delle humtl breve e illilis bem Dl 'recida
lembranca.

Foi W"o benemerito este bom Indio da graça da vocação
c.om que Deo' o chamou ao gremío da Santa Igreja, que
ainda catbecumeno, e não de todo in truido nos mysterios
tia nos a anta Fé pelos lJOSSO Padres (com especi.alidade o
Padre Pinto), que á na terras tinhão ido annunciar a lei
Evangelica com animo de voltarem, por n;-o poderem ainda
flear de assistencia, era na ua ausencia o Camarão o melhor
ub tituto e o mais apto catechista, tomando tão deveras

Ú sna conta a instrucção do seus vassallos, que quando via
so esfriavão na perseverança do que os Padre::> lhes l'ocom
mendavão, c já c!lristão) depois que vierão os Padres) c na
sua au encia, era eUe um fervoroso pr~gador, que não só
com o exemplo, mas tambem com a palana os animava a
guar:.daT a mesma doutrina {ue aquelle' lhes tinhão prati
cado' discorrendo com incan.'avel zelo peJas aldêas vizinha
e1hortando o:; Chl'istãos, J.lara que vive 'cm como tac ,e aos
que via em perigo de vida, para que morre em como ca
tiLOlico , o para que o' Pagão não finalizas em de tituidos
tle remedio, os catechi ava e ia di pondo a receber na
quella ultima hora com agn'l do San to Baptismo a egUl'all(;a
ua salvação eterna; animando-os a morrerem consolados,
por acabar m filhos deDeos, pelo que se fazião herdeiros do
céo e livravão das penas do fogo da Inferno, onde seu avós
choravão a infelicidade de não terem quem os cura~ e da
sua cegueira, o os lava 'se das nas culpas na:> saudavei
fontes elo Baptismo.

E porque via que a falta de :'Ilissionario os entibiava na
mesma fé que aprendião, os alentava o seu zelo com as es
perança~ ue que logo virião Padre que não só a clle, ma
li todos os mais, que os quizessem e e tivessem instruido,
os baptizassem. A tão fervorosos uesejos satisfez a Divina
Clemencia por meio de seus ministros, o zelosos Padre
Diogo Nunes e Gaspar de S, Peres, que apenas chegarão de
Pernambuco á sua aldêa derão principio á sua missão com
llum bom numero de innocentes e adulto, já capazes, que
baptizúrão ; c como o Principal Camarão era a pes oa mai

12
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abalisada naquelles sertões, pediu elle e o approvárão os
mssionarios, que o seu bapti 'mo se Iízes c com aquella
30lemnidade que pedia o seu caracter e era preciso pura
conciliar mais respeito, a' im ao .'acramento, c·omo ao
cargo que entre os mai o di 'tinlTuia. Emquanto elle e
preparava e clava as orden' pa ra se pôr corren te tuJo o que
entre 05 termos da sua pos 'jbílidaàe pode se sCI'\'ir li hum
universal festejo, di 'correrão os nosso Padres pelas mais
aldêa vizinha::;, catecbisando, baptisanrlo, coMe 'sando e
e~ercit:ll1tlo os mai mini terios pl'oprios de sen zelo c o
mais recornmenilado do seu ln' tituto,

Recolhidos o' Padre' ii povoação, era já chegado o dia
do solemnis 'imo bapti 'mo do Principal Camarão que foi a
Dominga ela Uuinquage imil tlo ,111110 do Senl)or de '1GI2.
Ao sabbado ;'t tarelc se ucu principio com muitas elanças e
mascaradas ao seu macio, eJue embora barbaro, não dei~ava

tambem, sel1tlo como cra, dc parecer ridículo.
Havia flautas dispostas em harmonia de vozes, a que de

qUélndo emCJuando acompanhavão os tamborezinhos que 'cr
I'ião de compé1sso aos bailes e de alegre recreação aos-ou
vidos. , cgllião-se as vozes, que senrlo de algum modo gré1ta.,
Só se fazião enfadonhns pela rrpetição continua das mesma
canligas, :lccommotlaelas toda: ii solcmnidaele do seguinte
rlia, 'omo hc co tumc clltre elle-,. De noite 11ol)\'c1'ão til'oS

lurninarias, rrue c gastou toda crndanç.as, e toquc ue ins
trumento' rusticos, por 'orem notavelmente inclinados a
estas e semelhant s folias; amanheceu o domingo, que
naquelle dia bem sc podia chamar Paschoa ele l1ú1'es, pela
muita n do campo com que c 'tava alcatifado o cllminho da asa
do Prineipal até ú Igreja.

,'auio elle fInalmentc vcstido de galn, precedido de hum
fe tini ac.ompanllanlento, lm'ando com igo na mulher e
íilho' o grande numero de vas altos que o eguião. Chegá
1'ão ;i 19r ja, onde o espcravão o~ Padres, ilHe com a maior
pompa c eremonia da rgrrja Jhc conferirão o baptismo e
a toda a SI1:l familia.

Acabada a fllncç.ão ao som de toques e estrondo de algu
mas cargas se rCc.olllerão 'ontcntcs a c.ontinuar o festejo
eom que eclebrúrão o a 'to c pozcrão remate á solemni
c1arlc de hum tão grande dia.

No scguinte sc celebrou o matrimonio iII (acie Ecêlcsic'
('om lllllna la. ll1UIl1Cl'eS, que rlltro ;lS maio c.':collleu para
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Slla legitima consorl de. 1 'uil1l1u d ca a ns mni;; e rec'C
bendo neste e no~ mais dias muitos parabens elo::> vizinhos
e mais Portuguezes, que em di~tancia ele vinte legoas Yierão
obsequiar o famo o Principal D. Antonio Camarão) por se
fazer ele tudo credor o seu bom genio, e relevantes eniros
que sempre fez ao ,erenissimos Heis ele Portugal, motivo
por que o julgamos merecetlor (lesta particular lemlmmp,
]lara as im remunerarmo o c~pecinl niTecto que muito além
da morte eons:lgron á sauc1o:a memoria elo Y nera ycl Servo
de Deo', o P:ldr Franci' Pinto.

Uem agradecido e mo~trou elle ao lndio. ele Jaguaribe,
querendo como tão fayoreeitJo (le Deo pagar com mão larga
as ob equiosas veneraçãe que tinhão feito aos seus os o',
por cuja virtude recel ião aqlleIJe paizano 01 e rhl1Ya con
forme a nece idade la ua' seára' e ]a\'oura , como consta
de hum ummario aull1entico ele te temunha~, a im Portu
gueze , como Jndio , tirado pelo Yigario da vara do IUo
Grande qu toda jllrtll'ão concedia Deos a commodidade
elo tempo úqueUes po,os, egundo o que pec1ião, por ü1ter
ee. são do .' 1'\'0 ele Deos, algumas testemunhas accres-

ntão no seu depoimento qlle alguns velho que andavão
nú e sentião por i 50 maior frio, e queixavão elo outro
qne pedião 11m a ao Padre Pinto, com oTande prejuizo seu.

Quero rematar esta saudosas memorias com o que em
vida lhe sue 'edell no erlUo da Bahia. Caminhava clle a 'om
punhado de muito Indio' de yolta de Imma ljnlrada que
tinha feito para reduzir ú fé aquelle infieis. Era o tempo
do m io dia, que em clima tão caUda lle notavelmente p 
noso ao' caminl.lante. Fazia-lhes o caminho mai intolera
"el a grande falta de agua, que não podião descohrir, para
com elJa mitigarem a sMe e os ardores elo sol. Já llluitos
de can 'aelos o opprimiclo da ede e lançav50 por terra
com grande dôr e compaix[[o do veneravel Padre, (luanuO
,ia que bum Principal que o acompanhaya hamado G1' 
gorio Dias, lhe pedio instantemente f]ue e compadeces. e
ue seus filhos, que preci amente 1)01' falla tle agua aC:.l\)a
rião ao desamparo.

Mandou o Padre que c junta semtodose epoze .emcom
eUe C1U oraçITo' e assim li joelhos com os olhos no céo.
souhe bater com tal cmcacia ás uas porta, que abertas
a nu\'on. ,e oltárão a agua e e inundárão o campo~,

com pa 'mo c a8sombro do. mesmos Indio , \,end()-se reme-
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dindos por mouo t:io repentino e P01' virtnlle c melo t:io
singular.

E para que não só os Tnuio fossem mimosos de tão pn1'
ticulares favores, o foi tambem o Padre Frei Antonio, R-li
gioso da reforma do glorioso Patriarc!la S. Francisco e filho
;10 Capitão Jorrre Camello, senbor:do engenho delgual'nssú. Era
hllffi Jazaro de chagas, hum miseravel esqueleto, o retrato
da . morte, posto já ao desamparo e sem espel':lnça nlguma
de l'emerho, depois de hum anno de doença; :ll6 qne recor
rendo ao Divinos, ouvindo alguns prodígios que Deos
obrava pelos merecimentos do veneravel Padl' , se pegou
com ene com grande fé e devoção, e meltendo debaixo ela
rabeceira huma parte de 'eus ossos, n1io foi nece sario mnis
para. que ns chngas por si se seccassem, e cobras e o en
fermo perfeita saude, recolhendo-se são n Pernambuco. e
publicando agr:Jdecido a especial mercê de hum tão ingu
lar faval'.

Este o pouco do muito que poderamos saber da virtude
cm vidrr, e depois de morto ela protecção dest.e apostoJioo
varão, a n'1o serem lão escassas as pennas elos nossos nn
ligas, para escrever o grande numero de suas prodigiosas
acções, pelas quaes assim como foi o primeiro qno abria
ctlminho ii gloriosa missão do M=lr:1nhão, se f z tambem
verdadeiro exemplar dos Missionarias de ta nossa traba
lhosa Vice-Provincia, de quem foi perfeilo imitador sen pri
meiro fundador o Padre Luiz Figueira' aprendendo de tão
insigne mestre, assim e11e corno os mais que o seguirão o
modo de estabelecer e fuudar tantas e Wo populosas Míssões.

Nem he bem que se duvide ser o venera\"el Padre Fran
cisco Pinto hum como principal agente da sua fondaç~o,

bebendo de sua rara virtude o grande Padre Figueira
aqlJelle aposloJico espirita, que depois h:tvia ele infundir nos
companheiros, e deixar por exemplar :lOS vindouros' con
correndo ao mesmo tempo no céo (como piamente crêmos)
seu illustre companbeiro para. o successivo augmenlo de suas
laboriosas conquistas. E como para eslas concorresse com,
zelo incansavel a admiravel industria do Servo de Deos,
quero aqni junlar, para ensino dos nossos Missionarios qno
se occuparem em tirar almas do sertão, o meLhodo que
elle usava quando fazia descimentos e pretendia tir3r os
Gentios da barbaridade em flue vivião pelos matos, ou para
0$ :lggr('gar a onlrns aldê3. já r..omrrlirlas, ou fn1lf1<lr rom



rlIcs no as povo:lç00s m quo so podessom civili;;ar o me
lhor reduzir :lO Cbri líani mo o louvaveis costume em que
erão in truido:.

Antes da entrada a qualquor certão procurara este zelo
so 3Iissionario informar-~e do~ mesmos Indios da . ua aldea
da. naçõe qu bavin por aquelle erlão, da docilidade
ou f reza do u genio} e vivião junto em povoaçõe ,
por modo de commoclidade co 11 mais ou m noc politica,
ou se er:J gente de corso e vagabundil, ou dividida em ma
gotes: os co~ tume c icios a qne rflo mai inclinados, e 
pec.ialrnente latrocínios, homicidios; e bigamia' e erão ini
migo dos Portnguezes, e porque; e fiDillmente e neUe, ha
ria dispo,i ão para e poderem aldêar c que meio seri50
m:Ji f1icaze à na reducção. Informado miudamente d
tudo. entmra logo a dispor maduramente o que julgava
ac~ommodaclo:. circumstancias do que tinha ouvido, hu
mas vezes prcpal"ando-,e e iodo em pessoa, outra man
dando embaixatlores, que erflo alguns Indios parente
ou vizinhos daquella ll:1ÇUO, que pretendia reduzir que por
is. o buscara empre ter nas ua aldêas eme!hantes lin
guas para esta entradas; aos quae depaL de bem in trui
do_ e melhor praticados} entregaY3 alguns premio~ de
avellorios, faca,', machados, rouces e alguma veste e calção
do córte ou. peça mais subida na cór que no preço, para o
Principal_o por serem as dadiva. o melhor in trumento pa
ra quebrantar o~ corações de tes bruto ,obre animados
penhascos; e embora fossem grande o, ga tos que preci
samente fazia com e te descimentos, era maior o lucro no
nIor de tantas e tão preciosas joias, quaes a almas que
para Deos Sí3lucravão.

Assim preparados e instruidos o remettia o Padre Pinto
aqueJla nação que pretendia descer, recommendando-Ihes
n::io dissessem logo que o Padre o havia ir visitar, para
que lhes não succedes e entrar a de confiança, e largarem
:Jquelle domicilio fugindo para outro, mas que tüo ómente
depois de entrarem, ou com armas em retirada ou com ellas
aba tidas, e com todas aquelJas ceremonias com que entre
'Ilcs se annuncia a paz, dissessem ao Principal, e aos seus
vassalJos, que o Padre Pinto, que era o seu Missionario} lhes
mandava muitos Cobecatús, que vale o mesmo entre nós que
muitas lembranças, porque era muito camarada daquella
naçiio. r qnr cm signal elo affecto qne 1h<> 1inhll. lhe miln-
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rl:1V:l ::ICjl1eJ1es mimos, que os emb::lix.::Iuores ui lrilJuiào logo
conforme ::I instrucção do Padre; e n::lda mais dizião, espe
remdo que elles entrassem a perguntar, para que nas rcspos
t3S lhes podessem dcspert::lr a vontaue e avivar o desejo, e
vencidas as difficuldades da sua natural inercia entrassem
na resolução de buscarem o mesmo a que o interesse, e a
sua maior commodidade os convidava.

Primeiramente perguntavão pelo Padre, quem era, donde
tinha vindo, e a que fim; como passavão os Inchas na sua
companhia, que conveniencias logravão, e como rão trata
dos dos Brancos (assim cbamão aos Portuguezes).

A tudo respondião com energia os embaixadores, bem en
saiados pelo Padre Pinto, usando com industria das melho
res pbrases eexpressões, para lhes inculcar com ellicacia
aquiUo a que os pretendião affeiçoar, (lue era por então a
sua maior commodidade temporal, pois a espiritual se deferia
para outro tempo quando a mesma or,casião abrisse a porta,
para se lhes propêr com fruto a suavidade do .i ugo, que
lwvião de arregar, e as ID3ximas da lei que havião de
seguir. , ,

Destas tão importantes praticas resultava commummente
lJUm de tres e1Ieitos: o primeiro) e o mais raro, era respon
(lerem com as armas na mão, Cjue não querem nada com os
brancos, porque saLem de certo que os hão de tratar muito
mal e consumir no seu serviço: o segundo e menos u ado
o dizerem como os Atheniense' a S. Paulo Audic11MlS le de
hOG ÜenL1n, que lJO o mesmo' que, considerarei no ponto
m3is de vagar: o terceiro e mais orclioario, omand3rem c.om
os embaixadores dous ou tres }ndios dos mais capazes, que
c.om a vista examinassem primeiro o que ouvirão, e que
significasse ao Padre o grande gosto com que os seus na
cionaes fjcav~o de o verem nas suas terra . E quando jú
o industrioso Missionaria os via na sua presença, !)âo 11e
facil explicar os carinhos e aJTagos que IlJes fazia, e de tal
sorte coni regalos lhes ganhava os COl'::IçÔeS, que voltavão
contentes e alegres a dizer maravilhas do Padre, do bem
que erão tratados os Inllios nas suas aldêas, a quem não
faltavão com o necessado, e acudião com mais ainda do
preciso; e para que o gosto de todos ficasse de lodo com
pleto, levavão já a certeza de quando o Padre os havia ir
visitar, passadas tantas luas; que he o methodo por onde
I'C'gnla este (;c.ntio a snrcessiva distribuir,flo e numerQ certo
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dos tempo', o algarismo dos mezcs, e a numerosa idade
do dias.

Entrava logo o Padre a preparar-se, e todo o preparo
con istia em avellorios, filca., tesoura, agulbas, pente,
e pelhos, e outras miudezas desta qualidade, para com eI
la convidar aquelles barbara ; com isto e com hum altar
portatil, huma rêde para dormir, e alguma roupa para ves
tir, se [)Unha a caminho o Servo de Deos arrimado a hum
bordão, com o seu anta Cbristo ao pescoço, andando a
pé muita leguas, até chegar ao lug3r de tinado da sua
derrota.

Todo' o dias 3ntes de er noite fazia alto com os Indios
que o acompanhavão, m3nd,l\ a 3rm3r o rancho, que era
huma casa formada ]e páo e coberta de palha, que para
tudo dão commodidade o matos do Drazil' tratavão de co
zinhar o que entre dia de caminho ti11hlío morto, ou na caça
ou na pesca, de que ha abundancia nestas terras, por se
rem muito destro os Jndios neste exercicio em que rara
he a vez que volLão em trazer alguma cousa. AC3bada a
c:;a Ú luz de muitas fogueiras, que fazião ao redor da ca
"a para se. defenderem das féras, e de inúnitIade dê mo 
quitas, que]e ol'dinario e não atrevem a chegar junto
tIo fogo, e deitavão a dormir até o seguinte dia de matIru-
gada, que continuavão a sua viagem. .

Ernquanto os mais dormião vel3V3 a maior parte da noite
o apo tolico varão enc(\mmendando a Deos o bom exito da
.ua pretenção, que era reduzir a 31m3s daquelles Gentios
ao vercLad iro c3minho da salvação, vencendo difficuldade ,
tolerando trabalhos, e sacril1cando as força ao serviço da
maior gloria de Deo~, qnc eutre tanta' fauiga' lbe adjanta va
() premio '111 abundante e ontiflua. con olações de seu
espirito.

Qua nua j;'l 'e achava perto da povoação que bu 'cava,
despedia alguns fndios que I vassem a nova de sua chegada,
c que dissessem desejava muito acha-los todos juntos,
para os ver e couvidar com alguma cou a do que levava.
Chegado finalmente ao Iug3r determinado, ia demandar
alguma casa que estivesse de pejada, e que para habitação
elo Padre já tinhão reservada. Mandava armar a sua rêdc e
ia rccebendo as visitas, a que se dava principio pelo Prin
cipal; seguião-se ati ID3is sem outro cumprimento das boas
vindas que o perguntarem pela •na lingll:lgem: - E7'C jo-
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'l'iCWJl,- que quer Jjzcr, já vieste, a que o Pallre respondia
pelo mesmo laconi mo - xca jorician - já vim.

fntrava logo o mulberio caeIa lJuma com seu presente ou
le fruta, ou ue bebida ao seu modo; humas a farinha ou
bejús, que são huns Mias muito delgados ele farinha de páo'
outras a 'ara do mato ou já assada ou já cozida, ou ainda
crUil ; o que tudo sem dizerem palavra ião panelo ao redor
do Padre, com a circum 'tancia de er obrigado a comer ou
beber do que lhe trazião, vindo já feito por modo de vianda:
-sendo aprimeira que tocava, posto quele, emente, a da mu
l11er do Principal e depois a- lias outras, penna de desconfia
ram não só ellas, mas tambemos marido e parente' tomando
por de prezo o não querer o Padre provar da comida ou
bebida que por obsequio lhe tinbão afIerecido. E como c 
Ü1S são de ordinario desabridas, não tinha a bom l\1is ia nario
pequena mortificação em as prov~ll'.

Acabada esta barbara ceremonia se sentavão todos, e o
Padre na sua rede, e dava principio aos parabens da sua
viIlda o Principal, a quem segruão todos os mai ' Tecião
lIas praticas alguns agouros, a que sào <lados por naturc
2a, como, verbi [Jralia, que virão hum passara de ex.trema
grandeza alguns dias antes da sua chegada; que tinhão so
nhado com lmma grande chuva com a qual crescêrão repen
tinamente os seus milhos, e as suas mandiocas; o que tudo
erão avisos de que o Padre havia finalmente chegar ás suas
terras. Seguião-se os trabalh,os da sua nav~o, ou por via de
guerra ou por calamidade de epidemias, que tHdo relata
va o Pl'incipi;lI, com miudeza e circumstancias, dando-lhe os
mais circumstantes os amens, com o seu costumado Supi
mpé -assim he- na verdade.

A' est'l falia respondia o Padre Pinto CDm outra seme
lhante, ou por si, se sabia a sua lingua ou por interprete
'e il ignorava; significando-lhes ogrande amor que lhe tinha,
e relatando-lhes por extenso quanto na viagem Jhe succedêra
e com quanto descommodo a emprehenelêra, rematando por
ultimo que o fim de todos estes trabalbos não era outro
mais que o buscar a sua amizade e tratar de seu bem, pro
mettendo-ihes a sua as istencia para os defender de seus
üümigos, porq-l,l0 sentia do coração os graodes males ql,e llw
tinhão contado Assim rematava, e ao qlesmo tempo entrava
a repartir os pre,mio CLue leva va: primeiro, pelos Prjncipaes
e suas mulheres; e ekpois) pelos 'ass: !los, mai~ ou menos
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conforme a graduação de suas pessoas, de sorte porém que
ninguem ficasse em alguma prenda do Padre. E posto que
o intento de ali o levar era a salvação de suas almas e le
va-Ias comsigo para os instruir nos mysterios de nossa
Santa Fé, nada por então lhes falIava nesta mataria, por<[u(}
não queria de aolpe introduzir-lhes huma mudança de lei e
t na , que precisamente lhes havia de ser custosa, e pe
rando primeiro que pelos informes dos mesmos Indios, que
o acompanha \'ãO, se fos em abrandando e aíTeiçoando a
vontades daquelle barbara' circumstancia muito neces
saria esta para mai se arre\garem no novo modo de nda
que bavião de seguir, por não passarem de hum a outro
extremo com evidente perigo da sua per everança.

De pedido do Padre, entravão a convidar os companheiro ,
a im o Principal como os maJs, edelles se inJo1'mavão do e~

modo de vída entre o Mi iouarios, do como pa savão e
el'ão tratados, e de todas as conveniencias que disto hnhão;
e como os Iudios ião já in truidos de como bavião de 1'es
pondel'-llleS, contavão por miudo a suavidade do trato, a
commodidacle do pas adio, a assistencia nas enfermidades,
liberalidade com que erão soocorridos, quando se vião mais
necessitado, e finalmente todas aquelIa conveniencia que

Ue , como experimentado, lhe sabião muito bem expliCar.
a que mai os admirava, e de alguma arte os movia, era

ouvirem que os Padres deixavão seus pais, parentes e as
suas mesmas terras em tão larga distancia pelo re peito dos
Indios, e rue, por viverem entre elIes, 1:inhão já padecido
tantos trabalhos e molestias, o que tudo confirmava â diJi
gelil ia com que o Padre. logo que acabava de rezar, pro
curava infôrmar- e dos doentes que Ilavia naqueUa aldêa,
buscando-os em suas casas, tanto adultos c,amo a innocen
tes, on por si ou pelo interprete que lm'ava, os consolava e
.ia dispondo para () baptismo, que recebião quando já e tavão
para morrer, com grande consol~ção do ,erva de Deo', que
<lffirmava nunca lhe faltára este Divino oecorro no exercicio
de tas trabalhosas reducções.

Ao tempo que passava de humas para outras casa , sahião
os menin.os a ver o Padre, que os chama,'a e lança\3 sua
beação, junto com algum fio de avellori(i) ao pescoço, que de
l'lroposito levava, p que vendo as mãis de outros, lhe toma
vão o encontro c lhe o1Ierecião os filhinhos no braços, que
.elle com grande ternul'a passava p3ra o eus, e com grandes

13
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canclas e affagos os Lratava com noLavel contentamento
das mesmas mãis; nem já o temor natural da tenra idade,
nem a novidade do hospede os acobardava para o não
seguirem, como seguião até á propria casa do Padre, que
a todos contentava e mandaya com muito pouco que por
elies repartia.

Com t.ão alegre eindustriosa conducta se ia entranhando cada
vez mais o caritativo Missionaria nos corações daquelle ' barba
ras, e bumas vezes as mulberes aos maridos, outras estes ao
Principal, persuadião huma e muitas vezes que não convinha
privarem-se da companhia daquelJe bom Padre, que tanto
cuidado tinha com elles e com tanto carinho tratava aos
seus filhos; e porque os Indios da comitiva do Padre lhes
tinhão contado e encarecido a sua grande liberalidade, ião
logo ter com elle a pedir-lhe machados e fouces, que he o
que mais estimão para a factura de suas lavouras.

Respondia-lhes com agrado, que elle não trazia mais que tres
ou quatro machados, e outras tantas fouces para o Principale
seus parentes mais chegados, porém que na sua aldêa tinha
quantidade de ferramentas que po'élessem supprir a todos,
querendo elles ir viver na sua companhia, livres de seus
inimigos, com grandes roças para se sustentarem, que para
elles de proposito tinha mandado fazer: boas terras para
fazerem outras, com a poderosa conveniencia de serem vas
sallos de EI-Rei de Portugal, que era senhor de grande
poder, protegia muito aos, Indios e lhes fazia particulares
mercês; e sobretudo que lucrarião a segurança de sua sal
vação, sendo filhos de Deos e herdeiros do Céo, que seus
pais e avós não merecêrão, e que era este hum bem tão supe
rior, que só para lh'o communicar se tinha elle desterrado
da sua terra e parentes, e andava embrenhado por aquelles
matos, porque não queria que o diabo fosse senhor das
suas almas e os atormentasse para sempre no fogo do
inferno.

Abençoava Deos de ordinario estas santas industrias,
porque de tal sorte ia movendo as vontades daquelles
Gentios, que vendo que o Padre se queria apartar
delles, tomavão a resolução de o seguir, e se rec·olhia
á aldêa donde tinha sahic10 com grande numero de almas
que ganhava para Deos, formando novas aldêas, dando-lhes·
sitio c terras muito accommodadas, eom grandes roças, das
quacs se sustenta em, para que n~o estranhassem logo no
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pl'lI1 "PIO o novo moela de vida, nem jámais tivessem mo
tivo ele se lembrarem da cebolas do Egypto, que volunta
riamente tinhão deixado.

E ta era e foi emprc a vida do veneraveI Padre Francisco
Pinto, e e ta a fórma e regimento que invioIavelmente guar
dava e te fervoroso conquistador das almas na reducção de
tanto milhare de Gentio que introduzia no gremio da
anla Igreja, c de tantos vassallos que ujeitou á obedien

cia dos. ereni simo Rei, motivo por que deve ser glorio a
a na memoria a toda a "cneraveI Vice-Provincia do Ma
ranIlüo.



CAPITULO XII.

CONTINUÃO os PADRES MA.i~OEL GO)[ES E DIOGO NUNES cml

O MESMO FERV,OR O LOUVAVEL EXERCICIO DOS SEUS l\fi-

.l'iISTERIOS -A ILHA. DO ~IARA.NnKo, E ULTBlA. RESOLUÇÃ.O

QUE TO)IÁRÃO Á VISTA DOS INJUSTOS PROCEDDIEl'iTOS

DE SEUS JÁ AMDICIOSOS, E ÃO MENOS ORGULIIOSOS
MORADORES.

Atrasladação dos ossos do primeiro ~lis ionario que con
tou· esta nossa Missão nos deu motivo para cortar de
alguma maneira o fio á historia pelo pedir assim a exacta
cbronologia dos annos. Deix.ámos no Cap. X os nossos
Padres totalmente embebido na instrucção dos Indios
e no melhoramento das vidas dos moradore da cidade
de S. Luiz, náo perdoando a diligencia alguma para que a
sua caridade abrangesse a alguns e o seu zelo a todos.

Já na nossa Igreja se observav::l o inviolavel costume (las
doutrinas todos os domingos e dias saotos, a que assi lião
:1ssim [odios, como Portuguezes, no fim da quaes emprc
se fazia alguma exhortação accommodada aos bon ostumes.

Na Quaresma se conlinuavão com notavel fruto, ás sexla 
feiras pelos' Passos ela Paixao de Christo TOS o 'enhor. ~a
Semana Santa se e:'íercião a ceremonias daquelle dias com
a maior perfeição que podião, expondo-se o Santissimo na
quinta-feira em huma pequena Custodia de prata que os
Padres tinbão trazido de Pernambuco, com muitas luze d
cêra branca. em bum vistoso throno, e guarda de soldados
na igreja até á dominga da Resurreiçrio; o que tudo obr::IV50
os Padres com especial culto acompanhado huma vezes de
motetes por solfa, outras das musicas mais alegre, con
forme a occa ião e dia o pedião.

Erão frequeotes 3S confi sões dos mais devotos, e os
Indi05 cada vez mais se edificavão e consolidavão na fé
cum a vista de tão santas e devotas funcções. Isto mesmo
com outras muitas particularidades affirmão com juramento
{) -Capitão-mór Antonio Teixeira de Mello e Luiz de l\fadn~

feira, Auditor geral da gente de guerra e Provedor-mór da
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neal Fazencb, e de outros mais, cujas noticias. e :lch:J-Q em
no so poder.

Sentia por extremo o demonio, capital inimigo das almas
e antigo semeador de discordias) se adiantassem com visivel
augmento as Christandades, e se emendassem com conhe
cido fruto as vidas de alguns Portuguezes; e como sabia
muito bem, erão os nossos. Padres os unicos operarias que
trabalhavão naquella tão dilatada seára, contra cItes procu
rou armar os seus enredos e diaboJicas astucias. Entrou a
semear a zizania entre o trigo escolhido, para que) á vista do
eminente trabalbo, desmaia sem o obreiros, e o senhor
da seúra nilo recebesse tantos lucros.

Erão os moradores ·do Maranhão naquelle tempo a maior
parte gente baixa, a quem faltavão espiritos para obrar
acções dignas de honra e limpas de todo o genero de co
biça; que era por então commoda sensualidade, o peccado
a que estavão mais inclinados com evidente prejtuzo de suas
almas) e horroroso escandalo dos miseraveis Indios) que
erào todo o alvo das sua desordens, porque instigados do
mesmo demonio, a 11uns roubavão a honra, tirando-lhes com
abominavel violencia suas mulheres e filhas; a outros, a
liberdade no continuo ex.ercioio de hum quotidiano cati
veiro sem mais paga que a mesma infelicidade em que or
dinariamente viviiio e acabavão.

Queixa vão-se os pobres e amictos Indios a ,eus I ais e
Missionarias, para que os remissem de tão injustas vexaçõe.
e repetidas tyran.nias, allegavão-lhe o bom trato que rec'
bião n.o poder dos.~Francezes por quem tinhão sido conser
vados em paz e justiça, com huma exacta e avantajada
paga dos seus serviços, o que agora ex.perimentavão pelo
contrario.

Davão-lhe em rosto oom as grandes promessas que lbes
fizerão em nome d'EI-Rei de Portugal, de serem tratados
com brandura e mantidos sempre sem violencia) cheios de
mercês e remunerados com grandes premias, se pelo de
Portugal largassem o partido de França, que elJes prompta
mente abandonárão, e á custa de muitas vidas e sangue
tinhão ooncorrido para a expulsãO dos Francczes, cedendo
a mesmas terras de que erão senhores ao slJeptro portu
guez, pela conveniencia de serem em todo otempo protegi
dos das suas armas. Que o jugo que padecião lhe ra
insnpportavelmcnt penoso pelas violen ias ontínll3s e ;1



- 102-

cura tão longe da sua queixa, que se vlao em termos de
entrarem em desesperação por falta de quem lhes applicasse
o remedio.

Estas, e emellJantes expressões, todas fundadas na razão
e justiça dos miseravei Indios, penetravão ele tal sorte o co
ração dos aIDigielos i\li sionarios, que era preciso desafogar
algumas vezes o sentimento pelo beneficio das proprias la
grimas, pondel ando com madureza os grandes desserviços
de Deos e do Principe, que de ta universal desconsola ão
necessariamente se lJavião seguir e era bastante a murchar
aqueDas novas plantas, perdidas as esperanças de as ver
florescer no jardim da Santa Igreja, de que se poderião
desviar, vendo o pouco caso que se fazia do remedia da
sua desgraça.

Movidos de zelo e animados da justiça da cau a, entrárão
os Padres a propôr os m ias mais suaves com que se acu
disse á conveniencia dos moradores sem prejuizo da lib r
dade dos Jndios, servindo a mesma emenda ele satisfação
aos grandes esr,andalos com que a licenciosa vida de alguns,
valendo-se da violencia, lhes roubava de suas proprias casas
suas mesmas familias, com grande perigo da honestidade, e
prejuizo ainda maior da continencia.

Em nada aproveitavão as santas exhol'tações do i\Ii sio
narios de Deos, porque o achaque tão longe e tava de
admittir remedios brandos, que a corrupção de tão depra
vados costumes pedia verdugos, e necessitava de cauterios.

Era já a este tempo fallecido o grande Jeronymo de Albu
querque, na idade provecta de 70 annos, com eterna sau
la de dos bons, e decadenci3 visivel daquellas ehri tandades;
e posto deixasse em seu lugar a seu filho Antonio d Albu
querque, l1erdando este o valor, prudencia e acerto do pai,
não pôde comtlldo herdar-lhe o respeito; nem as desordens
de Bento ,laciel, que lhe foi dado por seu pai por adjunto,
continMo em seu vigor toda aquella obedieneia e temor que
era devido ao seu governo.

RequeriDO o Padres se pozessse termo a tantas violencias
e se refreassem as injllstiças, porque clamava o aggravo, e
dava vozes a innocencia dos desconsolados Jndio ; porém
:l nada se deferia, talvez porrIue os respeitos mundanos o
não peJ'mittirião, ou porque as forças não serião por entiio
sl1fTicientes a abater hum tão desarrazoaclo orgulho e des
ordem daqucl]es moradores.
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o que acabou por ultimo de apurar a paciencia dos
nossos Mi sionarios, foi a injustiça da guerra da nação '1're
memé, ::;ituada na costa do Maranhão entre o Pereá e a
'l'utoya, com o pretexto de que estes Indios tinhão morto
naquellas praias, e comido a buns soldados da Praça que
por terra tinbão fugido para Pernambuco. ~Ias não era esta
a causa genuina desta sua paleada satisfação, chegando
orno cbegárão vivos áquella cidade os desertore ; mas

sim a grande e abominavel cobiça de que estavão possuido~,

tudo afim de terem escravo e de abrirem por este meio
buma larga porta á inju Liça dos cativeiros; peccado ori
ginal de te E tado já do tempo da sua primeira fundação~

por não pod rem nunca a abar os no sos Padre com estes
povos o servirem-se do Iodios, como forros; motivo por
que, além de nos persegnirem a maior parte de seu ha
bitantes, empre nos fol desafIecta e La cidade, sem que de
nós formnssem algilma ou lra queixa.

Bem vião o moradores do Maranhão que a na cobiça não
podia obrar como queria, sem receio, e á cara descoberta,

odo-Ihe preciso vencer obstaculos, e encobrir injustiças
que os Padres, e não remediavão em todo. ao meoo impe
dião em parte, movido da compai'\ão, e animados do zelo
com que ju_ Lamente defendião o mesmo angue~ que em
outro tempo correndo da feridas em erviço da no sa
arma ,agora o querião converter aqueHes povos em suor
no serviço das suas lavoura ,fazendo-o gemer debaixo do
cruel jugo de huma perpetua escravidão.

Protestárão os Missionarios que não se pondo terma a
tantas desordens, as porião elies na presença do eu So
berano, para que lhes applicasse o eillcaz remedio, antes
que de todo se arruinasse o edificio dnquella já amea ada
Christandade. Mas de tudo zombou a indomita e orgulho a
grosseria de um vulgo tão preoccupado da sem razão, que a
nada mai attendia que aos interesses da sua de ordenada
cobiça.

Já a edíficação, com que vlão discorrer os fervoroso Pa
dres de huma para outra parte em beneficio das almas e
augmento ela fé, se via convertida em escandalo, a venera-

. Câo em desprezo, e o devido respeito a tão apostolico va
rões em calumnias, falsidades e imposturas; a que nem ainda
a mesma barbaridade se atrevia, e muito meno hao co-'
rações catholicos; pretendendo por meios tão alheios da ca-
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rillaL1e desconsolar os Padres, e obriga-los por este caminho
a retirarem-se a Pernambuco) para ficarem mais á sua von
tade senhores absolutos de seus depravados intenbos.

Tudo solIdão com paciencia os soldados de Christo, c era
o seu soHrlmento omaior testemunho da sua constancla, com
flue mais seotião as alheias que as proprias perseguiçõe ,
até que apurados todos os melas da sua malevoleocia, en
trou o povo no abominavel projecto de fa.zer á Camara e ao
Capitão-mór hum requerimento para que se lanças.. em fóra
os Padres, por que dizião) que emquanto elles cuidassem
dos Indios, mal poderião os moradores adiantJr os seus in
teresses, não sendo senhores das aldêas) que elles querião
fossem antes senzalas de Angolanos, que ranchos de g·el!l'Le
livre, que era o mesmo ql1e os Padres não podião consentir,
sem manifesta injustiça elos miseraveis Indios: propriedade
de [reneticos virarem-se contra os medicos, que lhes applicão
os saudaveis remedios para a queixa.

Certificados os flOSSOS Padres de hum tão pessimo proce
dimento, e que não podia deixar este de trazer comsigo
muito pesadas consequencias, se o fogo daquella persegui
ção, atiçado pela cobiça, leva'ntasse maiores chammas, não
tendo já olhos para ver as insolencias dos oITensores, nem
ouvidos pa ra ouvir as justas queixas dos oIT"endidos, vendo
ill1POssibilitados os remedias, (['ustradas as diligencias e em
perigo evidente tantas e tão florentes Christandades, tomá
rão a resolução de buscar lia presença de RI-Rei Catholico o
remedia ele tantos males; e entregando o pouco que p0S
suião com o cuidado da casa e pequena Igreja a hum devoto
nosso, se embarcárão em hum patacho para as llD.dias de·
Castella, com grande lastima de Sell1JS corações) por deixarem
os seus amados ladios sujeitos ás tyrannias daquelle deses
perado povo) a que o seu zelo não podia de sorte alguma
acudir, salvo pelo meio da protecção real, que com perigo
,dáS proprias vidas elles ião requerer á côrte de Madrid.

No principio do anno de 1619 largárão aquella terr.a, que
não ,era digna de possl,lir varões tão santos e tão ÍiI1cansa
'Veis no serviço de Deos, ebem das :lIlmas. Chegá.rão a salv.a
mel'l1o; e nas mesmas lndias, cheio de trabalhos, e rico de
merecimentos a.c;ibou o Padre D~'0go Nunes a vict'a temporal
para principiar a eterna, como piamente se póde cnr de
'hum sugeito tão dado á virtude e tão zeloso dos .bens do
.proximo. OPadre Superior Manoel Gomes passQu a Madrid
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a illfOL'lllal' lo estado da Christandade do i\1aranllão abl-Rei Ca~
tholico oSr. D. FelippeIII, com cuja morte, que succedeu em
~Iarço de 1621, e alterárão os negocios e demorárão total
mente a re oluções motivo por que no mesmo anno e reti
rOIl pa ra a ua Provincia do Brazil.

Re ultou pouco depois da sua chegada, o I mandarem-se
TIeligiol;os da CompanlJia a continuar o exercicio desta glo
rio a i\lis ão. Não faltárão eomtudo fervorosos que se olIe
rece sem; porém teve oprimeiro lugar na eleição, quem já ti
nha tido na primeira conquista ela Missão da lbyapaba, per
tencente ao Maranhão, do eu principio até o anno de 1720..
que por ordem real pa sou para a Capitania de Pernambuco.
Foi ef,Le o bom Padm Lui~ Figueira, ditoso ompanheiro do
veneravel Padre Franci"co Pinto, uja empreza, não podendo
por então proseguir pela razão referida no Cap. \' desta
liHo, a v io agora continuar com tanta gloria ele ta venera
vet \ ice-Provincia; frncto e augmenLo onhecido da no a
fé na gentilidade desta llha~ c proveito e piritual de eu
moradores, flue como tinha bebido o espirito daquelle gran
de iHissionario, era para ludo o sugeito mais anta, e P:ll a o
cultivo de tão laborio a eára o mai perito.

Derão-Ihe por companheiro ao Padre Benediclo Amodei,
varão de conbecida santidade, e c pirito de prophecia, como
adiante veremos; os qnaes juntos chc.crárão ao J[aranhão
logo no principio do anno seguinte de 1622, sendo esla a
primeira vez, que se interrompeu o exeFclcio apostolico
de ta Mi ão por pouco mais de tre annos que tanto vai
tio tempo que o primeiros Padl'8s partirão para Ca tella,
ntú úchegada dos Padres Lui~ Figueira.e Beuedicto Amodei ao
Maranhão.

Digamo alguma eousa destes santo Paur,.
O Padre Manoel Gomes entrou na Companhia na Provin

da de Portugal, d'onde passou para o Bra~il no auno de 'U>OG,
como notou no eo. Synop ~ç . nnaliwn Socielali in L7Gsila
nia, o Padre Antonio Franco. ri maior I arte do tempo viveu
na America Porlugueza e gastou-o no emprego das Mi sões,
por cr dotado de hum grande zelo da alvação das alma .
e porque o seu e pirito não cabia em hum ó Estado pas
sou do do Brazil ao do Maranhão na eompanhia de Alexan
ure de Moura que o foi obqui tal' do poder dos Franceze~,

.em que teve não pequena parte no cn;iro tle 'eu Rei este
in 'ans:lyel operario, que ao mesmo t mpo CJue' cuithva do

14
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bem das alma, se não esquecia de tudo o que pouia condu
zir ao augmento do reaes dominios, e gloria do seu Prin
cipe.

Logrou a primazia, não só de ser o primeiro Religioso, se
não o primeiro Portuguez que penetrou o interior da terra
na conquista da Ilha elo Maranhão, quando com seu compa
nheiro sabio a praticar o Gentio Tupynambú, para que se
voltasse ao nosso partido, como todos ú buma fizerão, per
suaclidos das razões com que o I adres os pralicárão, moti
vo por que mereceu ter 11uma grande parte nesta conquista,
como testenca a certidão de Alexandre de Moura, que atrú
copiúmos; e a mesma pratica foi a causa tia entrega da
Praç.a, como o mesmo general francez confessou ao Padre
Gemes.

Teve a gloria de ser o primeiro, que logo que sahirão os
Francezes estabeleceu, e fundou em mel1J.or fórma as Missões
daquella Ilha. Foi elle o que promoveu o culto divino nas
aldêas já instrnidas, e o que augmentoll na cidado enlre os
Portuguezes com notavel ediucaç,ão daquelle povo, que tão
mal IlJe pagou, o ministerios da Companhia; que com eUe
caritativamente exercitava, acudindo aos presos, consolan
do aos enfermos, confortando aos cabidos, ajudando aos
moribundos, e pacificando aos inimizados, e finalmente dig
no de ser remunerado Coam molhar fim, que não tinha outro
mais que o do maior serviço de Deos, e bem daquelles mo
radares; que nunca lhe pQderão tiraI' a gloria do sereste Padre
hum de seus insignes beml'eitore 110 primeiro contagio que
padecurão, e de cuja caridade farão assistidos, pura por
111limo o obrigarem a sahir tão mal remunerado, com no
tavel escandalo da mesma gratidão,

O Padre Diogo Nunes, além da gloria de ser companheiro
de seu Superior o Padre Manoel Gomes, foi igual no espirita
e zelo} e co-fundador das Missões tio Marunhão) em que
ambos competião no lamavel exercicio dos nossos mini.
terias; se distinguio particularmente na con ervação cl'edl1cc·ão
dos Inclios Tupynambás, fi quem era grato, e com conhecida
vantagem eloquente no idioma. Por e la cau~a) e pelo
muito que era aceilo dos Indio, tinha feito varias entradas
no Hio Grande, Jaguarybe c Ceará) com grande fruto e
augmento da Christandade ua Capitania ue Pernambuco; e a
elle se elevem as pazes, que com grande comeniencia
l.taqnelle Estado se fizel'ão Coam os lndios; qne dopoi con-
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firmou com maior solGmnidade o Veneravcl Padre Francisco
Pinto.

Finalmente foi este Padre o primeiro Missionario que aca
bou a vir1::t depois d'a conc[úista de Maranhão, que pel:l
desattenção rle seu moradores não mereceu gozar dos
ossos de hum tão apostolico varão, p:Jgando com in
grat"ic1õ@s a quem tanto o tinha obrigado com benefi
cio . Será para nós eterna a memoria de hum tão insigne
~IissioJla'rio, e não pequeno o sentimcntG de não podermos
fazer delle e eu companheiro mais dilatada lembrança,
Gomo merocião os relevantes merecimentos destes primeiro'
o.pararios da vinha do Senhor.

E porque parece preci o sustentar serem oUes os pri
meiros Missionarias depois da sabida do Francezes, que
estabelecêrão e culLivárão a alelêas ela Ilha do Maranhão?,
se}a-me licito relatar sueco, ivamonte a entrada de tod:Js as
~:Jgradas Religiões, que se achão neste E taclo, ~onformc

a exacta chronologia ue e118 principio .



cAPITULO Tn!.

.. OTICIAS CIIRüXÜLOGic.\.s DO TE)[PO DI QUE A CmIPA

r HIA E ;\IAIS RELIGIÕES SAGRA.DAS ENTRARÃO NO

ESTADO DO l\IARANllÃO•

. D 'U o(;c<dâo a expcnder esta notieh no pl'esel1te capitulo
hum libello, que .entre outl'OS papeis aclJei no nosso car
torio do Collegio do Pal'Ú. Foi clte feito a l'eqllerimento do
muito Reverendo Padre Commi 'sario da Serafiea Relip;ião
reFormada de ~nto Antonio, hO ,qual pretendia ju tifiear'
perante o Ouvidor Getal da dita cidade, ser'em os seus Re
ligia os os primeiro' ~Iis ionarios que entrál'ão no E tado e
nelle estabelecerão l\l\ssõc', reduzindo-as ao gl'emio da
San ta Igreja. 1\ln ridOll o ,ministro que justill6as e, c.itados
os Prelado' das mais Religiões. Foi vista deste libello ~o ~u
perior dá Companbia, que cntão era o Padre Antonio Coelho;
ue boa memorta, que julgando nfio ser esta qne tão pa ra

.semelhantes tribunaes, c que o tempo que poderia rrastar'
ne::;t' litigio o poderiá eml:ireaar melhor cm éOlJ as de
maior momcnto, f1e.,i tio por então da re'posla, com o pre
texto de o poder fazer em qualqucr tempo que o obreclito
Jibello produzis e algum ciIeito em pr'ejuizo da Compallhia;
p rque então mostL'aria o. gl'anele engano .que havia em
muitos dos artigo que offerecia o Reverendis imo Comi 
sario. provando com evideneia, serem os Religiosos da Com
panida ele Jesus os primeiros MissiOnal'iós que entl';ír,ão no
Estado do M~ranhão. Com esta te posta, e prote to do . u
periol' de toda a Mi ão, se pôz da nos a part fim :la so
brec1ito libcllo, e c(lic1o que tambem da ljarte dos Rcvcren
di simos Religiosos (I'e .'anto ArH.Onio; por n50 encontrar
noticio pela qual 60n5tc ltegasse ao Hill a pretendida ju 
üfieacào _

A Rel1giuo da Companhia foi, e gerá sempre a minima
entre as mais Religiões, e neste sentido, e pela ua anti
qnissima fundação não duvido, nem posso duvidar -er a He
ligião Seraíica, c seu edificativo e sempre veneraveis filbo '
primeiros que o nossos. asjm na profissão de ln lit,l1to l
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('OUIO 1'111 illllslral' n 11lll!llln com O~ I'nio' da ua ...abia e
pllri:-;::;iUla uOllll'Ína: porém qnanto á entrada na Capitania
do ~lar:1I1hãu, cab c,'a que rui 'empI" , 1I0 Estado até o anno
li5l, forão o Padres da Companhia O' primeiros operario.
e;angelico' que o Soberano Pai de faroilia mandou para a
!la vinha, no tempo que a pov06rão os Portuguezes. Não

nf'g':Jmo qu' forfto no dos Fr:mcezes os Religiosos Barba
dinhos, benemerito' filhos do trrande Padre S. Francisco, os
l'rim iras Heligio'o que ntrárão naquella ilha e edificárão
milito aos natnrae., mai com ex.emplo e antas obras que
rOlll pnlavra:. p r não 'aLcrem ainda a lin!!ua dos natu
raes; l'Nlni'it.o mnito cssenci<l! para o e tabeleeimento de
novas povoações, ou mudança das já fundadas pelos me 
lHO: ludias ('orno fizerão os nossos Padres, pela grande
perir,ia CJlle linhão da língua brazilica, que era apropria
do: l'upynambfJs daquelIa ilba, e pela qual se movião e pra
Lir,av~o com clncacia aquelles barbaros.

i\em o Heverendissimo Comissario poderia em tempo
algnm e:curccer com a sua justiücação a verdade de alguns
antigos hi.'loriadores, que e creverão elo principio do .la
ranhflO c muito menos os 3ssentos authentico, que e
a '11;]0 nos livros das Camara desta, e da cidade do Pará; por
cuja cau a prote to não er outra a minha tenção neste capi
tulo, que o1Jerecer ao leitores huma verdadeira e IDcera
noticia chronologica da entrada da nos a Companhia no E
lado do 1\faranhão, e das noticias, que e poderão alcançar
LIa entradas da outras agradas Religiõe no mesmo E 
tado, segundo o que acbámos nas nossa antigas memoria::..

o anno de 1607 estabeleceu e fundou para Christ.o, o
Veneravel Padre Francisco Pinto, com seu compnnheiro o
Padre Luiz Figueiral a Mi são da serra da Ibyapaba, perten
cente ao Estado do l\faranhão até o anno de '1720, em que o
Padre João Guede , da nossa Companhia da Provincia do
HI':JZil, e Allemão de nação, com qnem tratei no Ce3rá, onde
por então se achava no nosso Real Hospício) alcançou do
Fidelissimo r. 'D. João V, de glorio a memoria, ficasse
pertencendo Ú Companhia de Pern~mbllco; e .i~l temos os
Heligio os da Companhia fundando .lissão na Capitania do
Maranhí10 (no anno 1607) antes dos Reverendi SilIlO
lllll'badinho~. J.Jogo no allllO seguinte de f608, desp'edido da
Serra e com dous dias de viagem em demanda da Ilha do
AJal'anhí1n, foi morlo no caminho prlns Tar,arijú" gf'nle
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harbara e iouel, moLiro por que venu - e só o P, drc Fi
~ueira e sem o altar porta til, que nmbúruo aquelle sacri
legas, se voltou para PernambuCo. Em 16-15 sendo man
dado o Capitão-mór \.lexandre de Moura a conquistal' o
l'Iiaranhüo do poder dos Franceze , pedia o Governador do
Estado do Brazil, Gaspar de 'ouza, ao nosso Provincial
daquella Provincia mandasse alguns do seus Religiosos
naquella armaua a fundar as Missões daquella ilha em bene
ficio da Chri \;and-ade, pelo ordenar assim SU'a ~r.ag-estade

EI-nei Cal-holico.
Farão nomeados p-ara primeiros conquistadores ciaquelle

Gentilismo os dous fervorosos Padres Manoel Gomes e
Diogo Nunes, e antes que a armada entrasse a barra,
farão mandados pelo CapiLã-o-mór ·com alguns Indio ,
qu·eos Padres levavão, daquella mesma naçã'O, -a praticar os
naturaes da terra nara os reduzirem, como fizerão , ':10
nosso partido, sendo' nesta occasião os Padres o pr'ime-iros
Religiosos portuguezes que discorrerão pelo interior da
Uba do Mar·anhão.

Retirados par'a seu paiz os Franceze , querendo Alexandre
de Moura ostabelecer os nossos Padres naquella ilha, con
forme as 'ordens -que ü-azi:J elo eu ·Govem.ador, e ser esta a
vontade do . ereni-ssimo Sr. D. Felit pe III, assignou para
v·ivenda dos di-tos Pa{[res que bavião ficar naquella t~rra, o
mesmo Hospicio que tinha sido dos Religiosos 'Capuchinho
Francezes, que 'estava' não .muito lemge do fOl·te . Luiz,
levantado jlmto do p:Jlacio BUde hoje assistem os Governa~

dores; cujo Hospício se ·achava situado no lugar onde
depois fundá-rão os nossos 0 Collegio ele Nossa enhora da
Luz, para neIle se recolherem, e delie sabirem á propagação
do Evangelbe> pelas alclêas que depois fundárão ·em lugares
mais ::Jccommodados e de melhor conveniencia, assim para
'Os Indios ·como para os mo-radares) 'a quem tambem ajuda~ão

em tudo e> qne pertenoia ao bem de suas almas, e ajN.da dos
corpos nas suas necessidades ,e doenças,

Nestes santos exerciCíios se occu]1árão com summa edifi~

c:Jção e incansavel zelo até a0 aHno de 16~ 9, em que
entrando já a cobiça e a sensualidade a dominar aquelle
povo, entrou por ce)Dseguinte a desordem a obrar tão pessi~

'mos effeitos: pelo que pertencia á conservação daqllella
Cl1ristamlade, ql).e se virão obrigados aquelles solioito:;
;postares a buscar o relU d.io das ~:illa 0vellla~ na côrte ue
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Mad,'id, já que o não podião conseguir na cidade do Mara-.
nMo; e por esta causa ficou o Maranhão sem Religiosos da
Companhia até Março do anno de 1622, em que chegárão a
continuar a posse da mesma casa, que os primeiros tinhão
deixado, os Padres Luiz Figueira c Denedicto Amodei, vindo
depois no anno de 1624 para os ajudar o Padre Lopo do
Couto com um Irmão coadjutor.

Com e tes ~Jissionarios e algum outro com que se foi
sempre fornecendo esta ~lissão, foi continuando successiva-"
mente a Companbia no Maranhão até ao anno de 1640, em
que os indomitos 'l'apuyas Uruatys matárão no rio Itapucurú
nos nossos Padres Francisco Pires e 1\1aooel Moniz, e ao
Irmão .lona de Almeiela, que tinha estado no Collegio de
Santo Antão, segundo a noticia antiquíssima que achei es
cdpta no cartorio do Pará, porque o primeiro Irmão que
tinha vinelo ao Drazil com o Padre Lopo do Couto já era
faUecido.

Por morte destes Religiosos fallárão os nossos no Mara
nhão por espaço de tl~CS annos, até o anno de '1652, em que
chegou áqllella cidade uma grandiosa Missão com os Padres
Francisco Velloso e João de Souto-Maior, com mais oito
companheiros, que o grande Padre VieÍl1a, Superior já então
de toda esta Missão, mandou diante; e elle depois chegou
com mais tres Padres logo no principio 0.0 anno seguinte de
1(\53, aos 17 de Janeiro, pelas 5 horas da tarde, dia sempre
memoravel e felicíssimo para a \ ice-Provincia do Maranhão.
E deste tempo em diante nunca faltou neste Estado a Com...,
panhia de Jesus, que não obstante, amotinados e cegos da
cobiça, lançassem os moradores fórn a primeira vez aos
nossos Padros, em 1Uli'!, quando segunda vez (tudo pOi'
defenderem a liberdade dos Indios) repetirão a mesma inso~

leneia em 1684., seguindo o mesmo ex.emplo os do Pará na
resolução) não teve aquella eireito na execução, Assim
farão sempre continuando os nossos Missionarios no exerci
cio de suas apostolicas l\lissões chebs de trabalhos, ven
cendo ditliculdades, supportando 'inj urias e tolerando as
maiores violencias, tudo afim de conservarem tantas e tão
dilatadas Chl'istandades, enão deixarem expostas á voracidade
de tantos e tão famintos lobos as suas amadas ovelhas, que
com immensas fadigas tínhão conduzido para (' fertilissimo
nprisoo ela Santa Igreja.

Não nos faltará occasião nesta historia em que, anC4:l~'
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da mesma emula~'uo) t.oul)a 'cu lugar ii venlatle, I o jl'llpri\l
merecimento seu devido premio, não 'enclo já t;}o fracos os
do umento , que, além de provar, não tleixão de ali to ri:;l r
nos o e criptos. A certidão :.lllthentica do Alexanflre UI'
Mama, primeiro Capitão-mór do Maranbito, e que fi clle veiu
com uma armada Janear fóra os FrilI1GCZe, laramentc
prO\':1 erem os Padl:es 1\1anoel Gomes c Diogo Nun', IS

primeiros Mi. sionarios que entl'árão nesta conqui ta espiri
tual, como se deL':1 ver no Cap. IX. O me mo confirma TIU
Cap. X deste mei5IDO livro a carta do Padre Superior i\lanoel
Gomes ao eu Padre Provincial, e o dá muito bem aentender
a Historia PontiCLCal (Parte 5", Liv. IX, Cap. VI ibi). Tradu
zida fielmente, diz: - Tom o Maranhão Jl0ve aldêa do
Tupynambils .... , os qoaes de ejão ser C!.lristão , o' cate
chis50 os Padres da Companhia, e esperão neligio os Capu~

chinl10s e Carmelitas Observantes. - g como o seu autol'
confes a valer-se, para esta uoticia, da relação de Simão
Estac.io, CJue de Portugal passou ao Maranhão em 161.3;
roi hum dos valorosos cabos qne ajudou a lançar fóra da
ilha os Francezes, não fica a no sa asserç.ão tão destituida
tio verdade que não conte por si um sugeito contemporan o
ela mesma a sistencia <los nos os primeiros Padre, por
conseguinte de feita a pretendida primazia dos Reverendos
l~eJigio os de Santo Antonio.

Deixo outros muitos document.o que 'e achão r gistallo'
nos cartorios a que pertencem, por 1l~0 enfasl,iar os leito
res com huma digressão tão prolixa; e quero remat.ar para
confirmação de tudo com huma muito real prova, por
ser firmada com.a real mão do . erenis imo nei o ,'enhor
D. Pedro, pai clementi simo de toda a Missão e Clll'i Landu
des do K tado de Maranhão.

Diz elle assim, depois tlo huma ma<lura informarão pOi'
ministros de letras e experien ia do Estado:

cc Antonio de AlbuquerCJue Coelho de Carvalho. - Eu
El-Rei vos enY~o muito saullar. - Considcrando Cu que o.
Pad res da Companhia não podem satisfaz l' a todas a.: Mi 
sões de que são encarregados. assim pelo qtle elle~ me
'l'epresentál'ão, como por me pedirem especialmente lue os
'houvesse do alliviar das que pertenoenl ao Cabo do Norte,
,jnculcando-me para ellus os Religiosos de Santo A.ntonio,
'pela communicação e entrada que tem oom os Indios quc
0ccu{Jão estas terral , c rOl' terem da pane d ll:1s hum
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]To picio e varias residencias; e mandando vur este negocio
na Junta das Mi ões, em presença de Gomes Freire de
Andl'ade, e endo-me presente pela dita Junta que eu devia
condescender na peliç,ão dos Padres da Companhia, e man
dar sepilra r di tricto , assim para elies, como para os de
Santo ntonio e tambem para os da Piedade, que agora
novamente vão tratar das ~lissõe~, e para as quaes mandei
fazer 11nm ITospicio junto da fortaleza do Curup;i :

« Fui servido resolver a. dita separação dos di trictos, e
de encarregar aos Padre de anlo Antonio as Mi sões do
Cabo do Norte, tudo da maneira seguinte:

« Aos Padres da Companh.ia mando assignalar por districto
tudo o que fica para o sul do rio das Amazonas, termina
do pela margem do mesmo rio, e sem limita.ão para o
interior do ertõc, por er a parte principal e de maiores
con cquencia do Estado, pela razão de ser'em os mais anti
gos nclle, e pela grande att nção que merecem as uas
grande virtude,

« Ao Padres de anta Antonio mando :lssignalar por dis
tricto tudo o que fica ao norte do mesmo rio das Amazonas,
para que discorrendo pela margem do dito rio, comprehen
dendo os rio do ,l"try, do Parú e a aldêa de Urubúcuára,
que 11e Mi ão dos Padres da Companhia, n na se limitará
o distl'icto dos dito Religiosos de Santo Antonio' quanto ao
dito rio das mazona ," (Continúa a earta assignalando os
mai districto pelo norte do rio das :Vnazonas pelos mais
Religiosos. )

({ Dada em Li boa aos H) de Março de 1693.-REI. »
Roboramos mais e ta inconcussa ,erdade Gom a s.egunda

carta do mesmo erenis imo Monarcha ao no o Padre Anto
nio Coelho, uperior que então era de to la a ~fissão, pela
occa ião de terem os nossos Religiosos, por falta de sug'eitos,
largado alguma aldêa ás outras sagl'ada reliojõe.

« Antonio Coe1ho.-Eu E1-Hei VQS envio muito saudar.
Foi-me presente a vos a carta de 5 de Julho do anno passado,
e conhecendo o zelo com que escrevestes, não 11e novo di
zeT-VO a estimação que faço da vo sa pes oa, pelas virtu
des que em v' s concorrem e cargo que occnpais' porém,
não posso cleixar de vos dizer tambem que foi para mim
muito sen ive1 a acção que obrárão o vo sos Religio os de
largarem a aluoa, cm me darem primeiro conta não po
dendo ser causa deixarem de ter sngeitos para cllas, do-

1.5
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vendo previnir e.la falta muilo anlicipadamenle, para e nJo
seguir maior prejuizo, se os Prelados das outra religiões
se não encarrega sem desta obrigação.

« Os Padres da Companhia farão os primeiros fundado
res das nlissões desse Estado, e tem sido o exemplar d
todos os Mi sionarios, pelo que não deviJo deixar a eár:!
que por tantos annos tinbão cultivado.

« De tudo e pera o remedio pela vos a direcrão, com a
certeza de que me não cheaará noticia que possa fazer menor
o agrado que sempre de mim tiverão e hão ue ter os vossos
Religiosos.

« Escripta em Lisboa a 2'1 de Abril de 17ü2.-REI. »
Esta real declaração be para mim o mai valente te te

munho da verdade que pro eguimos, e que não poderá con
trastar sem hum grande e candalo; embora menos conforme
aos eruditos annaes do gnmde escriptor Bernardo Pereira
de Berredo, que a ter diante de si o documentos em que
se eslriba a nossa asseveração, não faltaria ao devido re~

peito das duas reaes cartas; e por conseguinte não negaria
á Companhia huma gloria de que se fez credor o mereci
mento ue eus primeiros filhos, attribuindo á outra sagrada
religião o que foi proprio da nossa Companbia, pelos fun
damentos já allegados aos qllae parece e não oppüe a
vinda dos reverendos Padres Frei Cosme de S. Damião e FI' i
Manoel da Piedade; que posto viessem com .1eronymo ele
Albuquerque, não passo.u por ent1io a sua occupação de
Capellães da pequena armada, em que (lepois voltár[1O para
Pernambuco, por não constar que o ditos Religiosos pene
trassem o interior da Ilba do Maranhão, na qual apena
occupavão os nosso Portllguezes o forte de ltapary, na
babia de S. .Tosé; e ó na' chegada (lo Capitão lexandre de
Moura, depois de ganhada a cidade, entrárão ueHa com os
nosso Padres os ditos Religiosos, em a incumbencia porém
do cuidado elas Christandades da dila ilha; porque este o
tinha entregue por ordem ele ua i\lagestade Catbolica o
Capitão-General do E tado elo Bl'ni~ Ga par de Souza ao'
nossos Padres ~Janoel Gomes e Diogo Nunes, como se po
derá "êr no decurso desta historia.

Além de que o Uospicio dos neverendos Capuchinhos
Fl'ancezes foi dado aos nos os Padres depoi' (la partida
daqueHes para o reino ele França e dos Reverendos Frei
Co me c Frei ManoeI para a sua Provincia do Urazil, nas
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me-ma embarcações em que vierão por CapeUãe , o que
não faria o Capitão-mór Alexandre de Moura se os dito
dous Relig-iosos hOU\fes em de ficar narruella cidade, para o
que seria preciso Lrazerem, ou ordem de Sua MagesLade ou
do Governador e Capitão-general em seu nome.

Não obsLa ao que dizemos o afTIl'm:lr (talvez por falLa de
noticia) o Reverendo Padre Mestre Frei Gabriel do Espi
rito anto. no principio do seu livro que deu á estampa-Jm'
clÍ1n da Escl'iptw'a -, obra posthuma do Reverendi imo
Frei Christovão de Li boa, com menos attençiio, a prompla
obediencia com que os Religiosos da Companhia se occupão
sem e cu a em tudo o que he do maior sel'viço de Deos e
bem das almas, nâo as c1 samparando , deixando-as sem
pa tores, sem os intimidarem trabalbos, nem os acobardarem
difficuldade , dizendo o contrario o diLO Reverendo Padre
nas palavras 1:bi, pago 10', coI. ~n: « No anno ele 16'14, go
vernando a igl'eja de Deeis Paulo V, e este Reinos EI-Rei
Felippe ITI de Ue panha, determinando a Ga par' de Souza,
Governador então do Drazil, que manda e lançar os Fran·
ceze e Inglezes fóra do Maranhão' mandou o dito Gover
nador a Jeronymo de AUlUquerque por Capitão-mór;
peclindo este a certa Religião sugeitos, e cn ando-se estes,
aceitárão o no~so, por seI' difficulto a a empreza. FOl'ão
destinado::> dou Religioso de grande virtude e zelo, Frei
Cosme de S. Damião e Frei Manoel da Piedade, o quaes se
houver;lo de maneira, que nas doença, fomes e perigos
<le seu companheil'Os, forão, depois de Deos, o nnico reme
dia e consolação, e ficárão todo tão edificados de seu
procedimento, que pedirão a EI-Rei e ú Provincia quizes
sem assistir-lhes com mais Religio os deUa para sua conso
lação. Pelo que em o anno de '1617 forão mandado de ta
Provincia, por ordem de EI-Rei Felippe III (não aceitando
os Padres da Companhia, qne então se offerecêrão para e ta
mis,ão, como sempre), quatro Religiosos, etc. »

Até aqui o Reverendo 'padre Mestre' o que não parece
"el'o 'imil pela contradicção que em i envolve esta sna no
ticia, porque dizer este Seraphico Escri ptor que os seu
Religiosos aceitárão porqne os no sos se eseusárão; e logo
adiante dizer que os Padres da Companhia se offerecerão,
Gomo sempre, he o mesmo que destruir huma palavras com
outras, isto he, se escllsárão, se oJIerecerão. como sempre.
~em, ao que plrvce, se p' Je iofE'ril' do qn refere o P.rv
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rendo Padre Lestre; mas o que dão :1 entender as ua
-me mas palavras será (o qu não negamos) que os dous
nomeados Heligio os vierüo por C:JpelWes da armada ele
Jeronymo tle Albuquerque, e pelo bem lue forão tratauo_
dene, os soldado) que d poi povoúrão o i\[arnnhão, o
pedirão a Sua Mage. tade Catholica; resultando de ta na
petição o irem os quatro Beligio o de que acima faz menção

-o -TIeverendis imo Padre de tre Frei Gabriel do E. pirito
.Santo: e nesta armada de JerOll)TffiO de Albuquerqoe lJe que
depois volLárão os Reverendo Padres Frei Cosme de . _Da
mião e Frei -Manoel da Piodade para Pernambuco com Ale
xandre de Moura, visto fLcarem no Maranllão os no o
Padres Manoel Gomes -e Diogo Nunes por ordem de ::lua
Magestade.

.Faça o leHor rellexão nas palavras do autor, flue
claramente dão a entender sel'em os soldadQ da dila armada
os companheiros, que, vindo com Jeronymo de Albuquerque,
experimentárão na caridade de tão fervoroso I ligiosos
carinhos de pai e assistencias de irmão, de 'que muito 'edifi
.oado , quando depois senhoreárão e.povoárüo de novo a Jlha
do Maranhão, os ·pedirão a Sua Magestade Catho]ica D.Fe-
lippe UI, como se colhe do contexto 'da narração; porque
não erão os Indios das aldêa 'os companheiro, quando ó
lhes poderia competir o nome de neophitos, que como taes
se faz incrivel .podessem já pedir á Côrte 'de Madrid., ii
€xemplaris ima Provincia sug itos tão hanomerito. I 'em he
.de crer usas e hum esc.riptor tão polillo de uma -palavra tão
impropria; além le que, nem a oel tidão expendidn e carta
do Padre Manoal Gomes, nem a IIi toria Pontiftcal, nem o
neal Oraculo, nem as mais razões e congruencia , ql!le
apontámos, permittem afílrmar o contrario, em gravi sima
injustiça da .gloria que aos 1ilho ela Companhia l'e nlta ue
serem elles os primeiro Missionarios 'que e ta1Jelecêrão e
fundárão Missões no TI; tado do Maranhão, como ja mostrá
mos~ por nos chamar a curiosi Jade de sabel'mo a en1Jrada
e 1~6Dcipios das outras reJigiosas e sagradas Jamilias.

E ;princiliriando pe1a sagrada e serflpbi<1.a ReligiãO do
S. Francisco. não nego serem os quatro Heligosos 'Barbadi
nllOs, Su,perior de LIDdos o Reverendo Padre F-J'ei Claudio
ue Abbeville, os prime.iDos que s.e estabelecêrâo na Ilha do Ma
ral1hão no te.mpo em que foi occupada pela nação frmw~za

no anno de '1612; depois no anHO de Hl14·) cm a [)equena
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armada rl .T rooymo de Albuqucrrrlle, yieL'ão o dOllS fer
voroso Religio o FI' i Co me ue I'. Damião e Frei ?lIanoel
da Piedade, que, tomada a Cidade com a hegada do Capitão
mór Alexandre ele 1foura, a sistirão com os Reverendíssimos
Barbadinhos, até que estes se recolherào para França, e
eUes na mesma armada para Pernambuco. E porque os
soldado, orno já di erno , tinhão recebido de tes dous
earilativo R ligio o demonstraçãe muito propria do seu
zelo e fervor, vendo- e já moradoL'e daquella nova cou
qui ta, pedirão a JeroD)'mo de AlbuquerCJue significas e a
Sua Magestade Catholica o muilo que convinha áquella Cidade
a as i teueia de tão edificativo Religio o ; em virtude da
qual represeu ta. ão forão mandados para o Iaranhão o Re
verendi imo Frei Antonio da l\1erci:lDa, Commi", :1l'io ou
Custodio, com mais tres fervoro os companheiro, que che
gárão ao Pará em 'I G'17 e fundárão o seu primeiro IIospicio
no silio de Una, 10U o distante da cidade.

Chegou o anno de 1024, em que foi nomeado para pri
meiro Governador d' te Estado (por estar já separado do
do Brazii) Francisco Coelho de Carvalho, Fidalo'o I enemerilo
o de di tincto merecimento, que no dito anno de 1624 partio
de Lisboa com um navio mais de sua conserva, levando na
sua ompanbia bum bom soccorro de Religio o da exem
plari ima PI'Qyjncia <le anto Antonio, Commis ario de todos
o I everendi simo Frei Chri tovão de Lisboa, varão eminente
em letras e de conhecida santidade, cujo fervor o tinha con
duzido a huma tão louvavel resolução, em .que e perava
fazer grande serviços a Deos em beneficio da almas de
todo aquelle Gentilismo.

Como o Governador levas e na sua in tru.cção o tomar
priJneiro Pernambuco, forão tae as demoras que emba
raçárão a ultima derrota de Francisco "Coelho de Car
v.alho. que não cabendo já -em si o fervoroso e pirito de
tão apIDstolico operario, tomou o expediente de partir de
Pernam.buco para o ilfaranbão em bum barco de coberta;
o 'que executou em Julho com dezesejs eompanheiro ,
alglills da Cllstocua do Brazil, in ignes na lingua brazi.lica,
buns e OutTOS de huma conhecida santidade. Chegando fi
matmente <ii. S. Luiz em Agosto do mesmo anno, ,em que deu
principio ao primeiro Cbnvantinho que teve esta sagrada e
v~nera el familía, que acabado a milagres da sua rara
Y!Tlud'e dei~o1111elle por prim iro Gunrdião ao escellente V(l.-
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rão Frei Antonio da Trindade; partindo no anno seauinte de
1625 para o Par~l a communicar a todos o suavissimo cheiro
de suas grandes virtudes, pelas ql1aes mereceu, sendo actual
Guardião de . anta Antonio do r.urral, o ser nomeado pela
Magestade do erenissimo Sr. D. João IV, de saudo a memo
ria, Bi po de Angola, cm Dezembro de '1642' po to que a
morte de tão e clarecido v;)r50 roubasse ú sua Religião a
gl0ria} e :íquelle Bi pado a honra de hum tão grande e edi
ficativo Prelado.

Da csclarec.ida e .empre ob enrante FlIIlilia do eminente
Monte do Carmo, não puue averignar o anno certo da. U:l

entrada, mas tão sómente, que vierão de Pel'l1ambuco tre:;
filhos desta agrada Ordem na ompanhia do ne\ erendis
simo Padre Frei Chri tavão de Li boa, no anno de 'lü~24.·

e que estes neligiosos assistirão no Maranhão} sendo pri
meiro Prelado o Reverendo Padre Frei André da Nativi
dade, que do Brazil viera fundar hum Convento no Maranhão
orno fundou em 16~7, trazendo com igo oHeverendo Padre

Frei Antonio ele anta Maria. Mas nada <li to encontra o que
acima dissemos, de que primeiro fundámos aldêas; pai as
fundámos primeiro que casa ou Collegio na Ilha do Ma
ranhão, motim por que, á vista dos fundamento já expen
dido , me parece nos concederão com o Revercndis imo
Padre Frei Marcos de Guadalaxára, Heligioso Carmelita, e
exacto Historiador, na Quinta Parte da llist.oria Pontifical,
a honra de primeiros Missionarios do Maranhão. Depois no
anno de 1627, convidando 'Bentol\Iaciel Parente, que tambem
foi Governador do Estado, ao Reverends imo Frei Fl'ancisco da
Purificação, Vigario Provincial que então era, para que fosse
fundar hum convento de sua ordem na cidade do Pará, lhes
fez doação de suas propl'ias casas, que erão das melhores
daquelle tempo, por serem de taipa de piJlão, sitas no fim da
rua do Norte; onde hoje existe bum soberbo ConventoJ c
huma magnifica Igreja, que sera das melbores desta nobi
lissima cidade, se a principios tão nobres, e a symetria admi
ravel com que se vai erigindo, corresponderem os des~iados

fins e louvaveis intentos de seus eliligentissimos Prelados.
Segue-se a Sagrada, Real, e Militar ordem ele assa

Senhora das MercêsJ de que apenas pude ter noticia, que a
sua entrada no Pará fôra no tempo que governava o
reino de Portugal D. Felippe IV, Rei de Cast.ella; e que che
gárão a esta cielarle cm Dezembro de '1639} na companhia
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dos nosso Paure Christov~o da Cunha e Amll't: ue Arliêua,
partindo todos de Quito com o Capitão-mór o grande Pedro
Teixeira' que tinha allido cio Pará ao descobrimento do
rio das Amazona em Outubro de 1637, em 4·5 canôas de
seu tran porle. Forão e tes o Padre Fl'ei Pedro Cime, e seu
companheiro, que bebendo do 'grande espirito do sempre
esclarecido e abrazaclo Nolasco, seu saoto fundador, esli
mulado do emcaz exemplo da ua JlLu tre Provincia, tinhão
descido afim de e empregarem na salvação eh almas, e
conversão de tão inoumeraveis Gentio, pelo muito que
tinbão ouvido do OOYO descobridore, causa que forão
de buma tão gloriosa e edificativa resolução; para o que
der~o logo principio ao c tabelecimento da sua veneravel
Heligião a sim ne ta, como na cidade de S. Luiz, que depoi
ennobrecêrão com muitos sabios, e e colhido operarios.

Foi finalmente a Religião reformada de S. Francisco da
Provincia da Piedade a ultima que entrou neste Estado
por mandado do erenissimo Rei o d'. D, Pedro Pai ama
hilissimo do Heligio os, e de toda esta Christandade, como
con ta da ua real carta, de que neste mesmo capitulo fizemos
menção: e embora fossem estes o ultimo operarios de ta
laborio a vinha do enhor, nem por i o deixárão de merecer
o jornal que ovigilantis imo Pai de Familias mandou dar aos
outros operario ; porque não ó o igualárão nos erviços,
senão que se fizerão benemel'itos, como os mais, pelas suas
inglllares virtudes, e zelo com que procedem na salvaç,ão

da almas e edificação los proximos. tirando muito har
baros da espes ura do matos para o rebanho de Jesus
Christo. não I hes faltando com o pasto de sua solida c edi
Iicaliva Doutrina.

Mandando o Augusti3simo Príncipe fundar da ua real
fazenda hum IIospicio no GLU'upá, e por carla ele '10 de
Dezembro de 1697 J e cripta ao Governador do E tado, An
tonio de Albuquerque, lhe ordenou n~o impedisse fun
,larem pela licenç.a que ue novo lhe concedia hum Ho I icio
de enfermaria no lurrar ele S. Jo é, snburbio da idade do
Parú, a expensas do Capitão-mór Hyla1'io ele SODZ;3, pela C01'
üial devoção que elLe c sua mulb r linbão a este' ervos
de Deos . cuja real carta tive na minha mão, e se acha o
tl'aslado aulhentico no cartorio dest.es Reverendíssimos Re
ligiosos, e são as duas unicas casas que tem na Capitania
elo Pará. A carta he a seguiota, que se acha na ecretaria
de'te E laelo, IJO maço oitavo.
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«Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho) Amigo.-'
Eu El-Rei V03 envio muito saudar.

« Tendo consideração ao ql.le representou a Junta da ~Ii 
sões, de se achar a obra do Hospicio) que se mandou fazer
no Gurupú para os Religiosos da Piedade, no primeiro
alicerce., e que os ditos Padre e achavão com grande
desconsolação por lhes faltar, não só a commodidade ne
cr saria para a vida} mas a clausura da mesma vida reli
giosa que. profes ão, sendo o sen procedimento muito
exemplar entre todo os.Mi sionario , e a sua assistencia de
grande lllilidade para o bem das alma a quem o adminis
trão: e que já pela opinião que delle geralmente e t m,
e devoção que lh s tinha o Capitão II lario de . ouza} lhes
deixou em seu testamento huma ermida, que [abri ou em
pouca distancia da cidade do Pará, para junto della fazerem
enfermaria para os doentes que viessem do sertão} com
obrigação tle sua mulher os sustentar, emqnanto viva, e de
lbes fazer ca as em que assistão sempre dous Religioso ; e
por morte de sua mulher, 50g000 todos os amlOS para
sua ordinaria :

Hei por bem, que o dito Hospício, que no Gurupá e
mandou fazer para os ditos Padre da Piedade, se acabe com
toda a brevidade, e de conceder licença para o egundo da
enfermaria, que lhes deL'{ou o dito Hy]ario ele, oma, de
que vos aviso, para que façais executar esta minha resolu
ção na parte que toca a se acabar o Hospicio, que se man
dou fazer para estes Padre no Gurupá; e para que não
empepis o segundo da enfermaria, que lhes deixou o dito
IIylario de Souza, antes lhes deis toda a ajuda e favor para
que se consiga. E cripta em Li boa a '!O de Dezembro de
1607. - REI- O Conde de A.lvo?', Pre idente.»

Estas são as noticia, qne pude a]canpr das entradas de
todas as Veneraveis !<amilias no Maranhão e Pará; e pelo
que toca á da Companhia po so alTIrmar com a maior ince
rida de} despido de toda a humana paixão, que foi averi
guado com particular estudo quanto fica escripto nesta ma
teria, só com intento de mostrar a verdade, sem o minimo
desvanecimento de vencedor pela parte afIirmativa desta
nossa primazia; flue no mai que não diz a eUa re peito se
confessa e confessarú sempre a Companhia a minima entre
todas as mais Sagradas Religiües, de quem d sejára ter as
mais verdadeiras noticias de seus cartorios para as e -
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tampar nesta hi taria, e protestando que se dellas se des~

viar o que dizemos) pelas não alcançar melhores) de ne
nhuma sorte me quero oppôr aos seus respeitaveis escriptos
em obsequio e attenção do muito que a Companhia de
Jesus se confessa veneradora de todas estas esclarecidas e
Religiosas Famílias.

16
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LIVRO I.

PROGRESSOS DA COMPANHIA NO MARANHÃO.

CAPITULO L

CllEGÃO os PADRES LUIZ FIGUEffiA, E BENEnrC'l'O A~IODEI AO

MARAlSlIIo, E DE co~ro FaRÃO HOSPEDADOS DE SEUS

jron.\DOnEs.

Quem não admira a profunda e scmpl'e admir:l\cl Provi·
dencia do Altissimo, 'om que governa e navemente v:li di
rigindo todas as cou :.JS pelo mesmos caminhos, que o no o
limitado juizo, 011 julga c\iffieeis ou totalmente tem por ím
pos ivei !

Ao mesmo tempo que o demonio no ~laranhão buscava
todos os meios para enredar as alma de seus moradore , e
]1ela me ma razão àif1iculL:1va os progres os da qua i des
l'allecida rec\ucção de tantos Gentios, não menos enfr:lque
cida fé dos já reduziria ao ~Temio da Santa Igreja; di pu
nha Doas cm Pernambuco oremedia a tão diabolicas a tucias,
c apresentava a triága a tão perigo o vencno.

Tinha chegado áquella ciLlade, como dis emos no Cap XfL
do primeiro livro o Padre .\lanoel Gome , que cansaüo de
vel' as muita injustiça, violencia e desaforos, que com os
mi eraveis Indios e uas famílias u avão o morac\ore' de
~. Luiz do i\lal'aohão, cm que eu zelo, nem a sua pmdencia
I' humildade podesse pàr termo a tant:.Js dcsonlen . ao me>
lHO tempo que lhe não mettião medo o muito trabalho J

que padecia e as muit:.J alumnias,. CJl1e innocentemente
,upp0l'tava, sem remedia, sem eon ·olut;ão. nem :lllivio d
lílUtOS males, receiando qne a violencia abri:sse a porta a
algum desacato, e qui de insolentes p:lssa em t:lmbem a
serelfi sa rilego : tomou por melhor expediente bngCflr com
St'll 'ol1l11anhciru, lia [ll'escnca do SnhL r:lIlO. os lllrin.' JIl:li'
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efficazes para abater o orgulho dos moradores, e para alli
viar o pesado jugo dos Indios, que com hum fantastico titulo
de livres gemião debaixo de hum continuo, e já declarado
cativeiro.

Chegou o Padre Manoel Gomes, como já disse, a Ma
drid a tempo que ainda estavão frescas as memorias, e
não enxutas as Iagrimas daquelles Ieaes vassalo na morte
do Piissimo Rei D. Felippe III, e com o novo ministerio

. da côrte se demorárão os negocios, mais do que podia sof
freI' a activa diligencia do Padre Gomes' motivo por que,
deixando na côrte hum memorial com a exacta narração do
que succedia no Maranhão com grave prejuizo do serviço de
Deos e de Sua Magestade CathoJica, se retirou a Pernam
buco. Abi fez de tudo individual narração ao Padre Provin
cial, das calumnias que a elJe e a seu companheiro tinhão
imposto aquelles moradores, até entrarem no proj<ecto de o
quererem lançar fóra, a não fazerem os Padres voluntaria a
sua retirada, tudo por respeito e defesa dos Indi05, a quem
como pais acudião, consolavão, e procuravão defender da
contimlas violencias da sua ambição, e da sua depravada in
continencia; tratando os pobres Indios, mais como brutos,
que como almas, por quem o sangue de Cbristo se Linba
derramado, com prejuizo gravissimo, e pouco adianta
mento daquellas Cbristandades, buscando os matos e fugindo
dos povoados, só por não acabarem ou verem acabar as suas
famílias ás mãos da sua mesma infelicidade.

Pasmava o Provincial' e aclmiravão-se os Religiosos de
tantas e tão insupportaveis perseguições, a que o seu
mesmo receio tapava o caminho do regresso para buma
tão gloriosa Missão, e os moradores de S. 1uiz a porta aos
operarios de huma tão florescente Cbristandade. Mas nem o
que ouvião, nem o que com razões convincentes exagerava o
Padre Gomes, intimidava o fervoroso espirito do magmni
mo Padre 1uiz Figueira, que abi se achava do tempo da sua
retirada da Serra depois ela morte do veneravel Padre Fran
cisco Pinto; e como de tão bom mestre tinha aprendido lições
de valoroso e destemido soldado nas emprezas de maior
gloria e serviço de Deos, despertada agora a saudade de
proseguir huma Missão, que a valentia de seu coração
tinhar já emprehendido, epor falta de meios se tinha retardado,
propunha com efljcacia, persuadia com razões., e pedia com
lagrimas ao Superior lhe concedesse licenç:J, para Ilue â
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todo o cu to podes e ir acudir ao bem de tantas alma, que
como ovelhas do rebanho de Christo corrião perigo entre a
voracidade de tão famintos lobos. AUegava queo sangue deseu
amado companheiro o Padre Pinto estava clamando da mes
ma terra do Maranhão, onde tinha sido aleivosamente der
ramado, por obreiros, que continuassem o trabalho da mes
ma lavoura, em que elle tinba glorio amente acabado a vida;
que esperava da bondade de Deos, por quem se sacrificava a
tão immen os trabalhos, abrandaria o~ duros corações da
quelJe~ povo, e serenaria atempe tade em que naufraga
vão as almas de tantos e tão miseraveis rndios; e que para
as im o pôr em execução, não e perava mai que a ua ben
ção, com a qual assegurava não pequenos soccorro nos
maiore e mai' difficultosos perigos.

Anada deferio o Padre Provincial, propondo-lhe a gran
des calumnias que os nossos tinhão pade ido, e o grande
perigo que correrão naque1la tormenta desfeita, em que não
era bem se arriscassem o creditos da Religião, e o bom
nome de eu ubdito, a quem as leis da caridade não obri
gavão a carregar bum pe o tão de marcado, que por falta
de for('a e vissem precisado a de fa1lecer na empreza, e
acabar na conquista. A im dizião o bomens, ma muito ao
contrario dispunha e g'overnava Deos o coração de EI-Rei
em beneficio do mesmo remedio, pelo qual clamara o grande
e agigantndo espirito do Pndre Luiz Figueira.

Informado pelo memorial do Padre Gomes, fizcrão tal ecbo
nos pios ouvidos do Sr. D. F 'lippe IV a desordens do Mara
nbão, e o desamparo daquella Gbristandacle, que dando as
providencias necessarias, mandou ao seu Governador e Capi
tão-General, que já então era Diogo de Mendonça Fllrtado,
que em seu nome ordenas e ao Provincial da Companhia
rlaquella Provincia mandasse opera rio para o cultivo de tão
dilatada vinha, para que toma sem [I sua conta o ensino e
doutrina da aldêas da lIha de .. Luiz por ser as im con
veniente ao seu real servico.

Communicou elle logo ás orden que recebêra da côrte
ao dito Provincial, que promptamente ubedeceu a ella .
vindo por esta occasião alcançar o Pacl re Figlleira I) que
tanto desejava; nomeanoo-lhe por companheiro ao ,eneravel
Padre Beneclicto Amodei: que immediatamente for50 dar
conta de l1uma tão llonorifl a ommissão ao mesmo Govel'
narlol', qll por extremo li ·ou contente e ati'feito da eJeirão,
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por ter hum grande onhecimento da vil'~ud letra. e pru
dencia do primeiro, e da conhecida santidade do egunuo.

Já a este tempo tinha elle nomeado par3 Capitão-mór do
Maranuão a Antonio Moniz Barreiros, que se fazia credor de
maiores caro"o , assim pela qualidade da pessoa, como pelas
forçosas razões do merecimento e erviço de eu pai com
que se fazia aos maiol'es igual no valor, a nenhum segundo
na experiencia, na resolução c no acerto. Ordenou-lhe no
seu regimento, que nas cou as (excepto militare) de maior
momento se aean elhasse em tudo e por tndo com o Padre
Luiz Figueira, e não obrasse collsa a que se oppuze e ma
nifestamente o parecer elo dito Pa(1t'e, pelo grande conceito
que tinha da sua capacidade e zelo, assim do serviço de Deos
como do seu Rei.

Prompta a viagem e aviados primeiramente os nosso Mi
sioTInrios de algumas cansas qoe havião cle servir (la Culto Di
vino, ~e embarcál'ão no dia determinado em companhia do
110VO Capitão-mór, levando com igo alguns Indio ela aldêas
de Pernambuco, destros, assim no que dizia respeito:i'
funcções da Igreja, como nos omcios mecanicos que julgou
o Padre mais preci os ao estabelecimento cle buma perma
nente e bem regolada fundação e casa da Companhia.

Chegárão finalmente com homa bella viagem a ferrar o
porto da cidade de S. Luiz em l\Jarç.o ele lf2~; porém as
tormentas qne faltárão aos nossos no mal' e armilrão em
terra com buma carr~nca tão medonha, que causar1âo
terror ao mais destemido argonauta, a não ser o Paure Luiz
Figueira o piloto daquella e~piritual derrota.

Desembarcado o Capitão-mór, c na sua companbja os
nossos Padres, entrou logo o povo a inClui tar-se e 11 inten
tar pelos meios mais violentos a retirada dos novos Missio
narias no mesmo barco em que vierão ele Pernambuco, fir
mes no inju tissimo e execrando pretexto de que om a ~ua

assistencia nfio correriil tão livre a sua ambieão no ctlliveif'll
dos desgraçados fndios, que não deixav10 de repetir o 'Cu
arrependimento em deixarem o suave jugo do governo fran
c·ez pelo partido de Portugal, que tão mal lhes pagava a
constancia com que passárão daquelle para o nosso serviço;
e o peioI' era que mais que de outros se qucixavão do. pri
meiro Re1igiosos da Companbia que ao principio o' prati
cárão, fazendo-Ibes grandes promessas e pal'~idos debaixo
do clominio rOl'tllgnez, a qne tlldo (altav~CI. vendo-~(' mai:
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poderosos em força e totalmente senlJore da sua oppl'i~

mida nação. Ma ainda assim, pelas larga cxperiencia que
dos Padres tinhão não deixavão de conhecer que na Su;]
vinda recebi~lo pais, medicos e defensore::;, e para huma vez
dizer tudo, todo o remedio nas ua maiore necessidades,
e quem não vê que á vista de bum Wo gr:lDde bem, que
lhes entrava pelas suas aldéas, havião ele mostrar nos sem
blantes a alegria que lhes redundava no corações, dando-se
os paraben huns ao outro, da felicidade cruc vião entrar
pelas suas me. mas portas.

Daqui tomárão o moradores o fundamento de dizerem
que o Indio es1avão como levantados com a vinda do
Padres, prometteudo- e liberdade com a sua protecção; que
nunca desistirião de lhe tirar de casa os aldêano que po 
suião com o titulo de primeiros povoadores, a quem devião
servil' como escravos, posto que o não podessem vender
como taes; que todo o remedio para o seu socego era não
consentirem os Padres da Companhia naquella Cidade, pena
de ficarem pobre e totalmente perdidas as sua conveniencias.

Estas e outras razões forão de tal sorte alterando aquelIe
inquieto e indomavel povo, que se vio obrigado o Padre
Figueira a ir á Camara, e para o livrar de todo o receio
a siguar um termo no qual declarava que a sua vinda não
attendia mai que iI salvação, e bem das uas almas e 1'e
clucção daquelles 1udio , prégando, doutrinando e bapti-
ando, sem intrometter-se a lirar o Jndios, fossem ou não

fossem verdadeiros catives, nem ainda metter-se em 'eme
lhantes materia, alvo ~e a consciencia ou a obrigação
assim o requeresse ou pedis e no tribunal da penitencia,
para socego das suas almas, pela obrigação que tinbão de
mostrar a todo o caminho da eterna verdade.

E ta ultima limitação, sendo tão conforme aos dictames
da boa rázão e muito propria de buns homens catholico',
pareceu tão mal á deplora, el cegueira daquelle moradores
que teimosos insistirão em que os Religiosos da Companhia
devião sahir do Estado, e voltar na mesma embarcação em
que vierão.

Azedado ficou por extremo o re oIuto animo do CapiLão
mór Antonio Moniz, como a quem tocava reprimir o orgulho
de huma tão manifesta· violencia; quizera logo fazer enten
der áqueHes inconsiderados, que ainda tinhão , uperior, que
s~,bel'ia castigar com o rigor das armas as desattençães e
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desacatos que e fizessem ao sagrado da MageSL:lde; poi.,
sendo El-Rei ervido m::\ndar os Padre a cuidar do e piri~

·tual desta conCluista, seria como sacrilegio enCOnLr31' 3S
ordens do Soberano, que ainda tinha vassallos e mini tr05
que soubessem v.ingar bem o desacerto da sua meno re
peitosa ousadia; mas para que nem ii ua prudencia fallass
occa~ião de exercicio, nem para que ao seu demasiado.fogo
se atLribuissem os estragos do mais furioso incelldio, quiz
primeiro experimentar se com procedimenLo menos forte
podia rebater huma tão execranda conLnrnac.ía.

Passou as ordens precisas para a vigilancia dos soldados
da sua Clisciplina, e subindo á casa do Conselho, onde por
então estavão os homens da governança, lhes fez por papel.
que mandou lê)' a seguinte falia, que quero aqui copiar pelas
suas forrnaes palavras:

« Ninguem póde negar que os Padres da Comp:lnhia são
de grande bem commum, assim temporal como espiritual
em qualquer republica. Todos os que sabem algllma cou~a

se prezão de ser seus discipulos.
( He notado o fruto espiritual que fazem componuo <1is

cordias, alliviando as consciencias dos que vivem com escru
pulos e duvidas, evitando demand3s e contendas, cousa muito
necessaria nesta terra onde por nova não 11a letrado . Mais
notaria he o culdado, zelo e o grand fruto que fazem em
.catechisar e doutrinar os Gentios, pelo muito que ,estes con
fião nos Padres e se sujeitão e obedecem a tudo o que lhes
propoem: e como estamos cercados de Gentilismo, claro
nca o muito que nos 11e necessario ainda para o temporal
desta conquista a assistencia e boa companhia dos Padres;
além de que vierão os ditos Padres para esta conquista por
ordem e mandado de Sua Iagestade, porque Q governadol'
Diogo de Mendonça Furtado os mandou agora pelo mandar
,assim EI-Rei Nosso Senhor, como consta do meu regimento;
e assim quem lhe resistir, resiste directamente ao mandado
de Sua Magestade.

« Quanto aos inconvenientes que o povo propõe, para que
·não fiquem na terra, não tem mais fundamento que os re~

morsas das consciencias de alguns que lhes parece que os
Padres lhes não approvarão o seu máo modo de viver, por
que o que apontão em particular, de que os Padres lhes tira
·rão os Indios de seu serviço e ficarão pobres e sem o
seu remedio, não tem fundamento pelo termo que os mes~
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l1Iú' PaUl'es tem feito; nem llrctcnucm m:lis lue [abri 'ar
Gil a nesta cidade d S. Luiz e deHa sahireill a "i 'itar
a' aldêa , catechi'ar os Genlto e reduzir touo' à !lO 'sa
santa fé.

« Além de tudo i to requ iro aos Officlae, da Camara
dem cumprimento ao capitulo 15 do meu re)mento) !lI)

qual se manda que eu me :lcon elhe com o Padre Luiz
Figueira nas materias tocante ao Gentio e na liberdade, e
nas materias tOC:lOte ú guerra com o Gentio que P, o/rereca
rem e em toda ~s mais de maior momento e cousiueraGão.

« E quanuo e ta minha' razões não ba tem, prote to
JJOr todos o tnmultos e de obediencia que ucceclerem na
expulsão dos Padre, e o de seryi00 de Deos e de El-Hei
ser tudo por culpa de \"0 as Mercê.

« " Luiz do ~laranbão, 2 de AbriL de 1G~2.- Estava a 
signado pela sua propria letra.- Antonio ilIolú- BmnÍTos. »

Foi tão eIncn este prot to, e tanto melhor pôde reba
ter os in olenles proje to uaquelle alterado povo, que inti
midado o Camari ta nã [o em castigado' por relJ I
de· os que e 0ppuz s em ii vontade l'e;31 e do Cor mador
e Capitão-General do Estado, (lU brado' já aq uelles primei
ros imp@to da sua resi teneia e tenacillaue, manuárão Jogu
lavrar um despacho por modo de acórdão em Camara, pelu
theor seguinte:

« Fiquem a Padres) "i to ar mandado o Paure Luiz Fi
gueira pelo r gimeoto üo Governador Diogo de r.1cndonra
Furtado Tlara Con elheiro dos negocio c governo desta
conqni.. ta.

C! '. Ll1iz em Camara, 2 de Abril de 162~.-Llliz de l1I(I-
dureim ouvidor e presidente ela camara. - Alvaro BlIl'bosn
ele 1I1cnclonra. - 11ntonio SirnoGS Garra(ú, juizes. - Luiz
Moniz. - Jorge (la Co.'la Machado. -Antonio li' J1Icndoncá
de )Tctsconcellos, vereadores. - Francisco de Souza) procu
rador. J)

Assim veio a acabar e ta tormenta em que e "lrao
soçobrados aqueUe dous eVang lico' operarias, que a não
terem por si a 1'3101'0 a coost3ncia do Capitão-mór, llcrderião
por causa do naufragio os grandes cabedaes e talentos om
que pretelldião engrossar os thesouro da .~anta Igreja,
licando totalmente de vaneciuas por então as astucia' <lo
diabo} com que pretendia destruir o ben de tanta alma.::,
com notavel prejuízo do allgmento de tão de i1mpJrado
paganismo. 17
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A seu tempo conhecerá o Maranhão o grande precipieio
a que se arrojava na expulsãO da Companhia; vendo-se
obrigados a confessar os seus moradores, que a ella devêrão
a sua reslauraç.ão do tyrannico poder dos Hollandezes.



CAPITOLO n.
DO QUE OBRt\RÃO NO MARANHÃO OS PA.~RES LUlZ FIGUEIRA

E BENEDICTO AMODEI, E DOS PRDIETRGS PRINCIPlOS DA

'OS A FUNDAÇÃO NESTA CIDADE.

ocegados OS animas, e quieta aquella incon iderada
plebe, convertidos já o furiosos ventos da tormenta em
lJrandos e favoraveis zephiros de bonança, entrárão a respi
rar os fervorosos espiritos dos nossos Padres; e primeiro
que tudo derão principio pelo mesmo trabalho por que
os seus corações se desvelavão, que era acudir aos grandes
desamparas <los seus amados Indios. Como anjos a quem as
azas do amor divino fazião velozes na carreira, buscárão a
pé, e com a maior diligencia as aldêas daquella ilha. e en
trárão a repartir o pão espiritual da Santa Doutrina a tantos
famintos; instruindo a huns, catecbisando a outros, e admi
ni trando o santo baptismo, não só a bum grande numero
de innocente, enão tambem aos adultos que mais adian
tados se pozerão na crença dos Divino My terias.

Era incrivel a caridade com que tratavão dos enfermos,
com que acudião aos necessitados, e com que súccorrião a
todos, totalmente de si esquecidos, por se lembrarem dos
pobres, e por favorecerem os necessitados. E para que se
veja o muito que lhes deve a nossa Vice-Provincia, nos
maiores cuidados nunca perdêrão de vista o seu augmento,
e c.ommodidade religiosa, vendo o muito que erão preci o
varões apostolicos, e obreiros incansaveis para a vinha do
enhor. Em duas cousas principalmente empregárão toda,

as suas idéas; a primeira, de acudir a todas as necessidades
e pirituaes, as im dos lndios pelas aldêas, como dos mora
dores na cidade; a segunda, de fundarem huma casa que
servisse de praça de armas, em que se exercitas em os
muitos campeões que bavião ser precisos para a espiritual
conquista daquelle Gentilismo; para que divididos por toda
esta Capitania podessem acudir melhor ás obrigações de
soldados veteranos, e ao ministerio de verdadeiros e expe
rimentados operaria .
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Tillha l'v~1l10 com igo () Padre Luiz Figueira, do Gover
nntlol' tlo Estado Diogo de Mendonça Furtado, licença em
Dome ue Sm i\fagestade para poderem fundar casa na ei
daele de S. Luiz; mas o cuidado e granele zelo com que
acudia ao bem e augmento daquella Christandade~ e que elle
antepunha a qualquer outro emprego, o desvio'l por espaço
ri dOlJs annos de.le t:io precioso, como de ejado io tento:
até Clle no anno de '16~4 mandou a ~lage. tade Catholica do
?,ranrle Felippe l\'. por primeiro Governador e Capitão-Ge
neral do E lado (lo Maranhão, a j< ranci co Coelho ele Cnr
va lho, varão cuja pruden ia e zelo do erviço r aI soube
desempenhar os creditos da pes oa e a acerlos da eleição.

\qui he que teve o seu principio a divisão ue ta Capitania
tlo governo e Estado do Brazit tenuo-se até então gover
n3UO pOI' Capitãe -mól'es por e paço de oito anHOS. Foi o
primeiro Capitão-múJ' Alexandre de Moura, a fluem suece
ueu Jeronymo ue Albuquerque, que por sua morte deixou
nomeado interinamente <.l sen filho Antonio de Albuquerque,
ao qual depois veio ucceder Antonio Moniz Barreiros, que
foi o ultimo de la pequena serie.

Quando tratarmo da Capitania do Pará, contaremos por
!'ua ordem os CapiLãe. -mól'cs que a govcrnárão até o
~empo da separaçJo do sen governo do do Brazil.

Chegado que foi ao Maranhão o Governador Fr:mcisco
Coelho de Carvalho) como leyay:J. poder para mandar pas ar
cartas de data c s sm']ri3 em nome de ua Magestade, con
corr~rão logo algumas ·pessoas, assim seculal'e, (mo rc
ligiosas, a pedir as terras que se lhes fazlão precisa para o
lJenen io d3 lWS lavouras. Já a~te tempo po suia o
Padre Luiz Figueil'a por escriptura cle doaçãu huma legua
de terr:l no sitio chamado Anyodib~l ('), para ajuda da funda
ção do nos o Collegio que pretendia erigir o dito Padre e
tinbão doado Pedro Dia' e ua mu1l1er Apolonia Ba tamante;
mJja legua de terra em nome de .. ua Magestade lhe mandára
dar o Governador Gaspar de "'ouza, pois com e ta promes.a
tinha vindo por artillleil'o para o Maranllão na armada de
Alexandre deMoul'a, aquem ome mo Governador recommen
dou désse aos dito huma le~i'lla ele terra no lugar e sitio
que elles e colhessem dentro na Ilha. E como entrassem
ncHa p la banda de ,'. José e forte de Itapary, se agra-

Cl HI) actualmente a ,'illa <lo Paço de Lumiar, nome que impoz o Capilão
Çeneral JO;lq\lim d MI'1I0 (' Petvnas, dcpoi. da i n,Í 11 la- r,pul ãu cio• .Te uila. ,
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,1úl';io (Ja primeira terra que vírFlo, e ta pedirão em qua~

ura correndo él Léste para Ttapal): cfoi a primeira terra que
po"uio a Yice-Pr \"ineia do iliill':1l111à , tanto mais e timavel
fI lIao LO foi a lJoa yon taGo 'om que a tloúrão Lão piedosos
Beml'eitoreso

Para. r. eritarem rontenl1as a tinha j~l mandado demarcar
o Padre Fi~lleira no aono deH;~7, com rllmos ahertos, que
b m davão a reI' a jpiZalidade dos seus marco o 'ão bastou
lucIa Ltn para ([ue o>lIp rior a' deix.a '(} de pedil', como
pedia ao novo Governoldor e Capitão-General, que lbes coo
c d n com o parecer do Provedor-mór da fazend~ real Ja-
ame Raymunclo de J Joronha, uja car!a foi depois confir

mad::t pelos Gov rnadores Ignacio Coelho da Sil va e Antonio
Coelho de Cal'valho, e nltimamente tombada com as demai
I I'ras do Coll gio no al1l10 de 17~L condo Reitor o Padre
C31'10 Pereira, que com inc:m avel zelo findou o dito tombo
qnercndo aproveita 1'-, e da Provisão Rea I, que Sua Mage tade
foi servicI0 conceder ao sen Collegio, para vêr e por e te
Wo ITicaz mei e punha por 11uma vez o desejado fim a
tantos litigio, qne mais parecia provinbão da tenacidade,
(jl1C da j llstira dos hcr ·,os. '
~ ta legua de terra fundou o Padre Lniz Figueira a pri

meira faz nda que teve o Collegio para o beneficio das la
voura do eu Religio os; fabricand ca a, e erigindo ca
pella, que dedicou á \ irgem Senhora da Luz de quem era
por ex.lremo devoto, e ituando nella os Indio~ que tinha
trazido comsigo de Pernambuco. Derão estes logo principio
:'lS na rorn, de que cUe e os Padre se su tentavão ;
mm a perllendo aquelle sitio o nome de Anyndiliá, que
ainda hoje consena com immortallembrança de nos os pri
meiros Bemfeitore .

A temporal e preci a economia, com que os no sos
Padres acudião á quotidiana manutenção das suas pes oa ,
de nenhuma sorte lhe embaraçava o e piritual cuidado
que punhão na a si tencia e bem da almas dos Portu
gueze e Indias elas aldêa , pernoitando muitas vezes na ci
dade e amanhecendo nas povoações, para que nem a
] nns, nem a óutros falLasse o pa to da santa doutrina
nem a distribuição dos Sacramentos, que com incansavel
zelo repartião com os mais necessitados) obrando a sua ca
ridade milagres o ao mesmo tempo que para di COfrer a pé
~·:ro prol .ngados caminho erão necessarias forra que COf-
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respondessem a tão agigantados espiriLos, sempre promptos
em tudo; e para tudo que era do maior serviço e gloria de
TI eos: sendo tanto maiores as fadigas e trabalhos, quanto
era dilatada a grandeza da seá.ra, que para que não sen
tisse a falta de operarias, cada. hum dos dous se multipli
cava em muitos para acudir a todos.

Acabava o Padre Lniz Figueira de prégar na cidade, e
do pulpito partia para as aldêas a doutrinar e praticar os
Jndios na sua mesma lingua, em que foi tão commmmado,
qtle foi o primeiro que compôz a arte (') no idioma brazilico,
reduzindo-a a preceitos tão claros e infalliveis, que ainda
hoje admirão os mais peritos nella a grande perfeição e
energia com que a fallava, a rara capacidade de seu autor,
querendo não só em vida, senão depois de morto instruir
aos nossos Missionarias. dando-lhes huma chave mestra
com que podessem abrir as portas á maior difficulUade
dos mysterios. que era a instrucção dos adultos nas materias
mais reconditas da nossa fé, em que maravilhosamente e
pelo modo mais perceptivel se explica este grande mestre,
e verdadeiro exemplar de Missionarias; obra tanto mais pe
lJUena quanto mais estimavel, e de que resultou tanta gloria
.ue Deos, e fruto das almas de toda a Gentilidade do Brnil.
-onde em todo elIe corre a língua Tupynambá com o nome
de geral, como na Europa a Latina.

E nenhum Jesuita da America professa solemnemente
sem primeiro se examinar nella, e ser approvado com
juramento.

Bem via o Padre Figueir:\ que sendo tão dilatada a messe,
necessariamente requeria maior numero de obreiros; por
que embora fossem muito avultadas as forças do espirita,
com tão pequeno numero corria risco a colheita; e por falta
de sugeitos, sendo tantas as aldêas, não poderia a assisten
cja de dons acudir a tudo, como pedião as leis da caridade,
faltando 011 a03 Portugoezes na cidade ou aos Jndios Das po
:voaçães, clamando buns e outros, já pelos remedias do cor'
po nas suas maiores necessidades, já pelos da alma nos seus
mai0res perigos,

Revestid.o então de zelo aquelle varão verdadeiramente

(") A grammalíca deste celebre Missionario teve na Bahia ha poucos annos
('1 85~) hum~ nov.a edição, .l.l:raças aos cuidados e esforço do erlitor João Joaquim
da Silva GUimarães, e auxilIO de Sua Magestade o ~r, D. Pedro II, augusto e
must.rado Protecto!' das letras.
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apostoüco, tinha escrípto ao PaUTe Provincial da Província
do Brazil, significando-lhe com huma viva e natural 'elegan
cia, a penuda efalta de operarios em hurna tão grande vinha, o
desamparo de tant~ls almas em numero tão avultado, e huma
tão irremedíavel nec.essidade, a que não podião abranger as
suas forças e de seu companheiro, que para que se não ma
lograssem tão santos intentos e tão urgente desamparo,
lhe pedia pelo sangue de Jesus Cbristo, e os mais Re
ligiosos o quizessem vir ajudar, por estar já a messe ma
dura, e a seára a tallio de fouce, em risco de metter tambem·
neHa a morte a sua, com prejuizo de que os seus golpes
cortassem mais palhas para o fogo, que frutos sazonados
para o celeiro.

Com as lagrímas nos olhos leu o Superior huma tão fer
vorosa carta, e ouvirão os subditos o espiritual convite para
que erão chamados pelo zeloso procurador do Senhor da Vinba,
e cortando por todas as difficuldades pela falta, que tambem
havia de sugeitos naquella Provincia, avisou ao Padre Lopo
do Couto, que posto era unico, era talo seu fervor que não
duvidava o Provincial desempenharia as obrigações de ope
rario, e o grande conceito que todos tinhão de seus raros
talentos, a que tambem ajudava muito o magnanimo coração
de que era dotado para as maiores empl'ezas, como em seu
lugar veremos.

Assignou-lhe por companheiro a hum irmão Coadjutor,
para que empregando-se em casa nos oflicios de Martha, dei
xasse aos Sacerdotes mais desembaraçados para acudirem ás
suas espirituaes fadigas, seguindo o exemplo dos Apostolos,
que para melhor se empregarem nos seu ministerios, no-.
meárão sugeitos, que cuidassem sómente da temporal eco
nomia das mesas, e distribuição das esmoHas.

E como para o Maranhão se offereceu na vinda tlo novo
Governador Francisco Coelho de Carvalho, a commodidade
do seu melhor transporte, na sua companhia vierão estes
dous Religiosos, que forão recebidos pelos Padres Figueira e
Amodei como dous anjos do céo, de quem esperavão copio
sos frutos na fervorosa resolução com que offerecerão logo
as forças corporaes, reguladas pela medida de seu espirito,
que não anhelava mais que o maior serviço e agrado de
Deos. . .

A' vista de hum tão opportuno soccorro, pequeno no nu
mero, e grande na qualidade, entregou o Padre Superior o
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governo ela casa (la Irmão, c rcvartinLlo o cuidado da visita
das (lldêas :10 Padre Lopo do Couto, que era tambem lI1S1g

ne na lingua brllZilica. se quiz Cljud:ll' do novo hospede para
poupar algum tempo ao grau le cuiLlado qõe o trazia desre
Jado de fundar hum Col1egio, onLle e estabelecessem o noyos
Missionaria.; não duvidando que quanto maior [o e a praca
e numero de soldados de Cbristo, tanto maiores 1'or('.(lS ~e

porião em campo contra as astucias do ioimírro, e po i r do
inferno, ficando mais gloriosa a conquista pelo dimcil ela
guerra e pelo arriscado do combate, em que precisamcn(e e
bavia de arruinar o imperio ele .'atanaz, flue occupal'a a
todo () Estado fIo i\1 aranhão.

Pedia á C(lmara e ,'enado desta cidade -iO braea m
quadro no !lia em que hoje e acha o Collegio, .y nci
das na sua concessão as apparentes cli1llculdades, com que a
paixão mais que o zelo pretendia impedir tão antas e bem
necessarios intentos, ajudado da autoeidade do novo Gover
nador, que não deixava desconhecer a importancia da obra
e o proficuo prestimo de seus religiosos fundadores alcan
çou a pretendida carta de data de terra que e pedia a que de
pois se ajuntárãomais algumas braças, porcompI'a que fiz rão
os Padres para maior largueza e commodidade da sua
cerca.

Entrou logo o grandioso animo do Padre Luiz Figueira a
idear huma obra maior que nas me mas força , e muito
superior aos cabedae J a que não podião chegar :IS escas
ezes de huma religio a' pobreza, que apenas lhe dava para
u tento e vestuario dos seu sllbdito.

Fiado nos soccorros da P.·ovidencia Divina, entrou a ajun
tar os materiaes de pedra e cal para a fabrica de hum bom
corredor e Igreja, que na' presentes cil'cumslancias em
huma colonia tanto nos seus principias, era como vencer
hum impossivel, ao mesmo tempo que ainda o palacio dos
mesmos Governadores apenas se achava de taipa de pi lã .

Era a fabrica cliillcultosa, porém a actividade do Padre lhe
deu tal expedição, que já se achava com huma gr'ande parLe
do necessario para erigir aquelle premeditado eelincio, a que
não faltava senão alguns obreiros, que buns ideassem, e
outros trabalbas em na obra.

Tinha ene trazido, corno dissemos no Liv. I, algnl1s ndios
officiaes das nos as aldêas de Pernambuco, que ~lhe podes
sem servir nesta occasião. Entre os ln lias, flue trouxera,
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'ra 1l111ll O Principal Gregorio Iilaga a, t;riaúu de menino
cum os no 'o· Padres, e de quem o Paure Figueira fazia a
maior confianra por er 'ugeito de prendas, e digno peja
bondade do genio de huma particular estimação' motivo por
que era estimado dos nos os, como parcial e interes a lo no
qne dizia respeito ao erviço de Deo , e e tabelecimento do
Padre naqueUa ilha. A e te communicou o eu empenho,
e se mo'trou elle tão magnanimo na re po la, que ofIereceu
tio-lhe a ~ua as istencia, com os poucos vas aUas que tinha,
"e deu logo principio ao correuor, que hayia de ervir de i
venda ao Religioso.:>, e he o me mo que ainua hoje se vê
para a parte do norte, e Praia Pequena, correndo o rumo
<le le te oe' te.

Tal foi a egUl'ança com que foi fabricado logo do seu
jJrincipio, he sem duvjda o melhor dos tres de que se
compõe o CoUegio, a-sim pela vi ta como pela fre CU!'il, por
flue o corredor que depois accre 'centou o grande Padre
Yieira, endo uperior em 1659 como cahe para o poente, lIe
pouco apto á habitação em hum Uma em que os calores
são notavelmente peno o ao pas adio dos corpos. Oque fica
para o nascente, é já e lava principiado havia muitos elnnos,
foi o ultimo que se acabou em '1727, e em que depois vindo
noviços de Portugal se metteu o noviciado.

Era algum tanto sombriu pelos arvoredos da cerca para
oude ahe que pela não deva sarem os 'eculare , ,;e farão
sempr con ervando, por erem eus muros muito baixo.

A milagre da umma actividade de tas dous bemfeltore-,
o Padre Figueira e o Principal Mitagaya, se acabou o corre
Jor com huma tal fortaleza e egul'ança que vendo muito
depoi o Padre Reitor João Felippe Bettendorf, que o cor
redor elo norte, e parte do do na cente era mai baLxo que
o do poente, para que corresse a obra toda em igual pro
porção eficasse tudo pelo mesmo nivel lhe mandou levantar
com alça-premas o madeiramento mai de hum palmo, endo
preciso abrir para is o muito buraco, que em nada o.ITell
ucrão as parede, pelo muito e bem fortificado que tudo es
t.ava. E não duvido que não conhecendo e te Collegio outros
funcladores, ficárão lograndu estes dons insignes bemfeito
res os costumados suffragios, que nelle, como nos mai se
costumão dizer todas as emana pelos bemfeitores vivos e
defuntos; merecendo este bom Principal Cl'egorio e seu va 
sallo:s llllilla eterna lcmbrauc.(l nos annae, ela Vice-Provincia,

. 18'
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pelo muito que ajmlou com elles o primeiro ColJegio que
ella teve, e donde resultou depois tanto serviço de Deos
e bem das almas; porque nelle se criárão e crião ainda
hoje os muitos operarios, e insignes Missionarios, que tem
dado a nossa Companhia neste Estado com tanto augmento
da Christandade e do Jmperio Portuguez, em cujo serviço
empregárão as fOfç'as e sacrificárão as vidas, que bem o dão
ainda a conhecer as muitas e grandes povoações, que estão
fundadas por esses rios, sem dispendio consideravel algum
da Fazenda Real, e sem mais soccorro que o de Deos, que
sempre com a sua divina e liberal mão abençoou os santos
intentos dos filhos da Companhia; devendo-se a maior parte
destas reducções á fortaleza da sua constancia e ao singular.
de suas virtudes, com que vencêrão trabalhos immenso,
c1iffi.culdades incriveis, e calumnias insupportaveis, não tiran-

'do os olhos da maior gloria de Deos e conversão dos Jndios,
sendo estes em todo o tempo a causa, e como peccado ori
ginal, donde nos nascêrão neste Estado as maiores e mais
c1 epleraveis perseguições.



CAPIT LO IH.

DO 111.\1 QUE OBROU O PADRE LUlZ FIGUErRA. E SEU

COMPANHEIRO NO lI1ARANIIÃü, l'íO FELIZ GO"VERl'iO DE SEU

pumEmo GOVERl'iADOn E CAPITÃO-GEl'iEllAL FRANCISCO

COELHO DE CARVALHO.

Conduzia muito para o adiantamento da nova Chri'Landade
a grande piellade, zelo e prudencia do novo Governador, não
perdoando a diligencia, nem faltando a requerimento em
que esta pode se florescer pela actividaele dos nos os nJissio
narios, que, em hum continuo gyro, anda vão di correndo
pelas aldêas e acudindo ao bem elo proximo. E como o Pa
dre Luiz Figueira por seus raros talentos e singular virtude
se fazia estimado do Governador, por ver a sinceridade, reso
lução e acerto com que discorria sobre as materias que com
eILe consultava, era por extremo grande oconceito que do dito
Padre tinha, e por cujo resI eito muito ajudou e servia aos
santos intentos da no sa primeira funelação e conveniente
estabele imento na cidade, cujo cuidado de seus moraclol'es
e familiare tomou elle para si; ficando só na companhia
do Irmão, expedia por embaixador do Evangelho ao Padre
Lopo do Couto, para que na terra firme de Itapucnrú, l\lony
e Iguar~l annunciasse a fé de Cbristo ~quelles Barbaras,
reduzindo-o ao gl'emio ela anta Igreja; pl'atic:llllo-os a
que vivendo em vida mais racional e politica se quizes em
aproveitar da uavidade do jugo da nova lei e ela con\'e
niencia da amizade e boa corre pondencia com o nossos
POI'tugueze , debaixo de cujas arma vivil'ião com tantos
outro va sallo de um Rei, que o podia fazer t midos
ainda dos seu maior inimigos.

Ao mesmo tempo enviou para assistencia das ald ~a da
Ilha ao Padre Denedicto Amodei, cuja commis ão com a
mesma boa vontalle com que a aceitárão, com a me ma
a puzerão em execução, com tantos creditas da sua
fervente cariclalle cfue b m clesempenb:ír:io a eleição, a iro
na Ilha, como na terra firme, 00 lo rednzio o incansavel
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ii. 'lo do Paclre Couto a muitos barbaras que Lil' II do mal05
para viverem aldeados huma vida. mais civil, que a que
tinhão levados, ou da sua natural barbaridade ou da sua
ingenita pregui:a; vicio in. eparavel da inercia e rudez de
seus genio e de ordem de eus co Lume .

Emquauto e tas e occupavão cm tão arriscado e traba
lh080s exercicios, se occupava todo na cidade o bom P:ldrc
Luiz Figueira, já no pulpito com os ouvintes, j:'l no confis io
nario com os penitente, já no catecllill10 com o lndio e
~~ cravos dos moradores, já nos carceres com o preso, jú
pelas casas com os doente e moribunuo, ~endo muito
poucos os que morrerão sem bum tão bom piloto á cabeceira,
todo para todos, e bum verdadeiro Paulo nas neces idade
mais urgentes do sou proximo. Assim e via esta c.idade,
llha e contornos assistida de tres Jesuítas, Gomo se fosse
huma Provincia inteira, porque a sna ardente caridade os
saLia multipliGar de modo, que sendó poucos trabalhavão
por muitos.

E pal'a que a innata eloquen ia do Padre Figu 'ira e
cornmunicas e a todos, e todos experimentassem o cffeito
da sua efficacia e per ua ão, e mandava ubsLituir por dou'
subditos pelas povoações da Ilha, ou na terra firme pelas
aldêas novamente reduzidas, ficando sempre aguelle em
seu lugar occupados, posto que cabalmente não euch m
os mesmos ministerios que o Servo ue Deos acabava de
exercer.

Não posso deixar de sentir a falta de noticias deste tem
pos, em que mais obrárão que esorevêrão e tes apo tolicos
varõe , que precisamente bavião ncontrar nos exercicios
ele seu fervoroso zelo cousas muito particulares e succe os
raros, com que poelessemos agora enriquecer esta Hjstoria,
com edificação dos que a lessem e gr.ande consolação de
quem, á vista de tão fervorosos espirita , quizesse seguir
o exemplo de tão ingulares operarias,

Tinbão soado nos oUYidos do Padre Figueira os clamo
rosos échos da Gentilidade do Pará, a ~uem a sua ardente
caridade desejava acuclir com o remedia de suas almas no
grande desamparo a que as considerav~ expo tas; e como.
pretendia valer-se da autoridade e bons oillcios do Gover
nador. sen intim(J e affeiçoado, não cabendo já o seu espirito
110 clill\tado daquella Capitania do Maranhão, pretenden
pa sar- e clesta para a <lo Pará p,H'a ym' a sua actividade
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rl cobria m ia nm que se poJe se acudL!' ilqllclle dilatado
paganismo pelo beneficio dos cuidado os filhos da Compa
nhia . cujo emprego, a ser regulado pelas medidas de seu
sagrado Instituto, não podia deixar de ser util á Republica
Chri'tã e ao adiantamento do Imperio Portuguez em tão
vastos C ainda íncognitos ertões. Conferia seus uteis inten
to com o Capitão-General Francisco Coelho, que estava de
partida para o Pará que, como tão zeloso da honra de Deos
e serviço d eu Principe, lh o approvou e prometteu para
i so a sua ajuda.

Reservamos a sua viagem para aql1ella Capitania quando
entrarmo. no Livro IlI, em que precisamente, e primeiro
que tudo, havemos de dar della huma individual noticia
do principio do 'seu primeiro dêscobrimento, porque pre
tendemos acauar esle segundo livro com a elltrada dos
llollandezes e sua total expulsão de toda a Ilha e Capitania
110 Maranhão.

llccedell por e te anno, que era de Hl36, a morte do
illu tre e sempre memoravcl Governador do Estado, Fran
cisco Coelho, que o governou por e paço de doze :)Onos,
com os merecidos applau os dos mais bem intencionados, que
medião a suas disposiçãe pelo acertos da ua prudencia,
c que não deL"{avão de reconbecer nel\e o ineansavel zelo
que tinha do augmento de hum Estado, do qual tinha sido
primeiro Capitão-General.

Muito farão os que sentirão a sua morte: porém mai
que todos o Padre Figueira, porque Yia que intere ava na
na vida a Christandade e nova reduccão do Gentilismo.

'u cedeu-lhe no cargo, a impulsos' da sua propria nego
cia ão Jacome Raymundo de Noronha Provedor que era
<la Fazenda Real da Capitania do Maranhão; porque, mor
rendo o Governador na do Pará, na Villa de Camutá, para
onde tinha ido tratar-se, com a mudança de are, da falta
de' sande, lhe foi facil tomar as redgas do governo. e fazer-se
obedecido daquelle Senado; a quem seguia nesta parte o
(lo Pará, até ficar de todos pacificamente respeitado pelo
cargo e pela pessoa, cujo merecimento não deixava de se
fazer attentlivel pelas muitas oocasiãcs em que desempenhou
a boa eleição que dene se feli em algumas emprezas mili
taras e negocias politicas. E quand9 se não contasse outro
entre os aCertos do seu governo, bastaria a resolução e
pl'ovidcn ias com que deu fim ao descobrimento do famoso
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rio das Amazonas, nomeando para elle a hum tão insigne e
afortunado Cabo, como o Capitão Pedro Teixeira; que dando
principio á sua commissão em Outubro de 1G57, subindo
até Quito, e voltando desta para a cidade do Pará, chegou
finalmente á ella cheio de gloria e merecimento cm Dezem
bt'o de '1659, acompanhado da sua mesma escolta e de dous
Castelhanos, Religiosos da Companhia, os Padr~~s Christovfio
da Gunba e André de ArLieda, com mais dous Religioso de
Nossa Senhora das Mercês, que farão os que derão princi
pio á sua fundação neste Estado. Esta feliz cxpecliç.ão do seu
goveruo bastaria para dar a seu nome b11ma eterna e glo
riosa memoria dos sens acertos.

Pouco mais de hum anno tinha governado ,lacomo Ray
mundo, quando no anno de '16-8, aos 27 de Janeiro, che
gou á Capital do Maranhão Bento Maciel Parente, Wo adian-

't?do nos requerimentos que fez na côrte de Madriu, pelo
que tinha obrado no serviço real em touo e te E tado,
que a Magestade do Senhor D. Felippe IV o despachou com a
J)atente de Governador e Capitão-General, com huma ampla
doaç,ão dedonatario da Capitania do Cabo do Norte de juro e
herdade para eUe, seus filhos e hercleiros descendentes, as-
sim transversaes como caDa teraes. '

Tanto soube a sua actividade negociar naquella côrte! E
para que a sua vinda fosse mais plausivel a estes povos,
trazia eUe resuscitada a antiga lei da administração dos In
dias, que em parle lhes saboreava o depravado gosto que
tinhão dos cativeiros, ,com o falso e enganoso pretexto de
que só estes lbes poderião adiantar os seus interesses;
sem advertirem quc a sua injustiça que algumas vezes era in
separavel usurpação da til el'uade, vinha a ser a total cau
sado pouco adiantamento de seus cabedaes. Era Bento Maciel
notavelmente zeloso do bem e adiantamento do Estado,
onde tinha dado bem a conhecer as gentilezas de seu va
lor; e para não ter ociosa a actividade com que sem1Jre
procurou encher as obrigações de seu capgo, enLrou logo
na diligencia de fortificar a cidade pela banda de terra,
mandando lanc:.ar hum muro ou trincheira que oorria da
Praia Pequena detraz da cerca do Collegio até á PI'aia
Grande, ficando os dons conventos do Carmo e SanLo Anto
nio fóra, e só o nosso Collegio dent1"o com o resto da ci
dade, que se achavafllndada nesta pequena língua ele terra,
e que hoje se acha 00m grandc al1gmento, desfigurada
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na sua maior parle a primeira fórma que teve em seu::>
principias.

ão tinha ne le tempo aqueHa praça maior guarnição
que a de tres companhia , duas paga e huma de Ordenan
ças, endo muito pequeno este presidio para huma cidade
que cada dia se achava ameaçada do formidavel poder do.
JIollandezes; mas esta a fataL condição das nossas colonias,
de ordinario arriscadas peLo notaveL esquecimento do pre
ciso soccorro para a sua eonservação no ministerio de Cas
tella. Brevemente o veremos com depLoravel injuria do ne
me porluguez.
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E 'Tn.\.DA DOS nOLL.\.NDEZES NA. ILHA DO ~IARA:'\H:\.ü, E DO QUE

onp.ÁRJ\O o. NOSSOS PORTOG EZES POR ESTE TEMPO.

Perniciosa efataes forão sempre no" domínio de Portu
gal no poder dos H.eis de Ca 'tella a arrnns da lIollanda
ao tempo em que estivemos sujeitos áquella corõa, endo a
inacção dos mini tros desta cõrte lanto mais rcparavel
quanto era maior o de amparo da no as conqui tas, cada
vez mais expostas ao poder e ambição dos J-lollandezes.

Por varias vezes tinha o poderoso proce Emento da Hepu
blica da HolJanda intentado fondar povoações pelo rio das
Amazonas, entrando pelo Cabo do Norte, não ndvertindo
serem estas terras do privativo dominio portllguez; porém
outras tantas vezes forão vergonbosamente ex.puiso pela'
nossas armas debaix.o do commando, e militar con
dncta dos valoroso Capitães Bento Maciel Parente, Pedru
Teixeira, Pedro da Costa Favela, e João de Caceres.

O mesmo tinhão já experimentado o IIollandezes pela
parte do sul, no Ceará, na J'csisteocia de seu r:apitão Martim
Soares Moreno, que por doas vezes os rechaçon com tão
varonil accordo. que totalmente o derrotou; e apena c
capárão os pooco que buscárão as embarcaçõe' para os
salvarem com as vidas e não ficarem por glorio o despojo
ela valentia de Martim Soares, e de eus animosos solda
dos. Agora que se vião mais poderosos com a tomada de
Pernambuco, emprehendêrão ter'ceira vez a fortaleza do Ceará
presidida pelo Capitão Barthqlomeu de Brito, que acom
panhado da pequena guarniçi'iO que o seguia, não pôde lo
grar a fortuna de Martim 'oares, por se ver obrigado a
ceder á furiosa escala qne o inimigo fez da fortaleza, de
que ficárãf' senhores apezar ela nossa' resi tencia.

Orgulbo~os os Hollandezes venclo-sl1 já dominantes da
maior parte daquella costa, quizeI'ão dar o ultimo teste
munbo de sua violencia esforçando-se a tomar a restante
porção de terra que ainda ficava da parte do sul, donde lhes
eria facil ajuntar a esta a do I ará até pa~ arem a linha,
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e se fazerem absolutos senhore do Cabo do 1\orte, e rio das
Arnazona , onde tinhão lançado as suas primeiras raizes,
que a não serem cortadas 1)0 seu prinCipio pelo valor dos
Portuguezes, ficarião mais diffiCnltosas de arl'ancar para os
aonos futuros,

Receio o do ,izinho poder uos inimigos, passara o dias
cuidadoso o Governador Bento Maciel Parente, vendo-se
tão falto de meios para huma ,igol'osa resisteocia ao mes
mo tempo que já em Pernambuco se tratava do apre to de
huma pouerosa armada composta de '18 vasos e ~,OOO ho
mens de desembarque, entregue tudo á ordem e disciplina
de seu commandante João Cornelles, que com vento feito
partia do rrecife, e aos 24 de Novembro de 'leM embo
cau a barra do ~Iaranhão, cujos moradore se achavJo ain
da congratnla10s pelo feliz successo da ~·lol'iosa Acclamação
do erenissimo Rei o Sr. D. João IV, de saudo a me
moria.

Tão gl'ande numero de embarcações não deixou ue
cau ar hum extraordinario abalo e commoç.ão no povo, Yen
do- e repentinamente accommetLidos de tão snperiore~ for
ças; eainda que o Governador se lisongea\ a com immediato
t1vi os que recebêra da 06rte, das paze concluida entre
o Reino de Portugal e as Provincias Unidas; de seu mesmo
tratado pmdentemente se infe'ria o grande perigo que ago
ta se experimentava. E para que e ta Capital, nos de maio
do seu de accordo, não experimentasse, com injuria do eu
nome, a ultima rnina que por instantes a ameaçava, se pre
venia o Governador entre as angustias do tempo, expedindo
logo huma das companhias pa.ra Araçagy para impedir ao'
inimigos algum desembarque, se o intentas em; outra com
panhia mandou po tal' pela Praia Grande e com a ter eil a
ficou commandando a fortaleza, de cuja defesa pendia a
conservação e vida da já moribunda cidade.

Accommettêrão ocanal as embarcações de menos funelo,
e !lumas após outra farão montando a Ponta d'A
rêa, e entrando pelo rio da idade, disparando. ao me 
mo tempo a artilharia para maior tetror de seus morad o
res. Atirou tambem a nossa fortaleza algumas cargas, porém
ou fósse pelo medo ou pela pouca pericia do que apon
tava os tiros, não tlzertio algum e/leito nos baixeis inimigos
as uas balas. .lú a este tempo o terror augmentado pelas
vozes do povo, de crU13 e tavão os HoUandezes em terra, ti""

1.fJ
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llua causado lluma notavc[ confusão, CJuc com o inSCpal'ilYel
da de ordem tinha obrigado a m:Jior parte das familia a
largarem a cidade com o que poderão lev;;!r com igo, para
salvarem nos mato senüe as Sazenda ) o que era mais, com
a honra, as pl'oprias vidas.

Apenas derão Sundo a náos inimigas na praia ou canal
de Nossa Senhora do Desterro, mandou logo Dento i\laciel
ao Padre Lopo do Couto (por e achar ja au ente o Padre
Luiz Figu ira) com o Provedor-mór da fazenda, Ignacio do
do Bego Barreto, para que soubessem do General da armada
o motivo da sua chegada áquelle parlo, combatendo huma
cidade que no respeito do novo Sober:lDo gozava por meio
ela paz estabelecida entre os E tados a seguran a dos por
to , tenLlo recebido positiva ordens do seu legitimo Prínci
pe, que só Castelhanos e Mouros tratas e como a inimigo ;
() que de nenhuma sorte se podia conformar com a mani
festa violencia, que elle em nome de seus alto podere
pretendia fazer aos dominios de hum dos seus alliados.

Chegado a bordo da Capitania. explJzerão toda a narra
tiva da sua commis ão ao General.Toão Cornelles, que como
tinha intelJigencia da lingua latina, lhe foi mais facil enlen
der ao Padre Couto, e ás forças da sua justificada repre
",ent:Jção; porém a tudo re pondeu com huma di farçada
politica: dizendo que os :Jjustes dos tratados com a sua
Repul Iica se devião entender das conquista q11e vão da
Unba para o norte, e não para o sul.

Desta re posta claramente se vinha a infedr a firme 1'e 0
lução deste Commandante, que era senborear- e da cidade,
e quando não fosse á sombra de lJuma paz fingida podes e
elJecLuar-se an estrondo de hum porfiado combate.

Retirados o, Commissarios, mandou logo o General execu
t:Jssem com militar disciplina o desembarque, receio o de
que :J companhia que ainda se achava formada ao longo da
praia lhe disput:Jsse a ahida e lhe impedi se o poder
embicar as lanchas naquel1e porto; porém os nossos sol
dados, pouco acostumados aos estrondos de Marte, sendo
esta a unica vez que virão a cara ao inimigo, dando e re
cebendo a primeira, não esperárão a segunda carga, fal
tando ás ordens e desamparando a assistencia dos seus
mesmos cabo .

De :Jssombraclo' os IJolJ:Jl1clezes de huma tão pequena
01 posição, suhirão á lerra e mettidos em fórma á proporção
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llo terreno vierão bUSC~lOdo a fortaleza onde se achava o
Governador ~om tres companhias, poucos pelo numero e
menos ainda pela qu:llidade. A' vista de tão fracas contra
tão avultada forças, mandou ene novos Commi arios que
prote ta sem de novo as paze eelebradas entre a duas
potencia , e vi 'em se poilião :.llcançar do General Hollanc~ez

3lgum partido decoro o ao seu caracter, e menos injurioso
á qualidade da sua pes oa, que por instantes via notavel
mente de figurada do mesmo temor, qne o tinha exposto a
buma tão irreparavel inacção e desaccordo, sem se lembrar
que aquella ra a me ma nação em que tinha feito tantos

tragos o eu \ alar no Cabo cio arte: e de quem tinha
arrancado t:.lOtas palma para o seu triumpIJo; ma já ou o
peso elos :lnDO', ou o clescan os do ocio o tinhão feito es
quecer até <.la tia mesma reputação.

~lallelou João Comelles aos seus fizessem alto, e ouvillas
com aLtenção n eflicnzes repr 'sentações elos Commi arios,
conveio por ultimo, em que não entraria lia cidade (} e con
tentava com a terra <.le qucjá estava <.le posse, onde e aCCOlll
modnria com os ela ua armada, vivenLlo amba a naçõe:>
pacificamente rrovernada de seu resp clivas superiore ,
emquanto SU llava parte e vinl1a a resolução de El-Rei de
POl'lug:ll e do:) Estado' da lIollanda, com condição que se
lhe ha vião fornecer pelo seu dinheiro todos os viveres que
fo' 'em precisos li con ervação das suas tropas.

As ignárão o no so Governador e General Hollandez a ca
pitulação, por entender este que as no a força na forta
leza erão muito maiores do CJue ao depoi observou; motivo
fJor que rompendo logo o tratado e faltanJo á fé publica,
obrou pela medida proprias da sua Republica, ambição e
violencia, senboreanclo- e cm primeiro lugar da fortaleza,
m::mdando abater as nossas Quinas e arvorar os estandar
tes de Uollanda.

Di correu d pois pela cidade, permittindo a seu o]da
do o saque, que logo ex cutárão com a maior barbaridade
e '3crilegio, não perdoando nem ainda ao agrado da
Igrcjas, exceptuando tão sómente a nossa Igreja, onde e
ot:.lJaviJo refugiadas alguma famílias com parte tlo pre ia o
que pussuião; não se oube o motivo, eria talvez ·favol'
divino concedido ao sagrado d;iguelle templo.

Da cidade pa súrâo tambem ú fazendas e ng nho do
PorLuti lCZC':-. saqne:.Iflclo llHlo o quC' podia s rvil' cI pa.'to ~l
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sua cobiça; e para que os moradores do rio Itapucurú, que
er~o por então de maiores cabedaes, não experimenta em
bum semelhante estrago, remirão esta sua infelicidade com
o (10nativo de 6,400 arl'Obas de assucar, que promptaJIlente
entreo"árão.

Ao Governador Bento Maciel Parente tratúrão como pl'i-
ioneiro de guerra e com meno respeito ao seu caracter,

o levou o General HolJandez para Pernambuco e na sua
mesma núo, como te temunho (luthentico do eu triumpho,
em que tambem ião alguns Portuguezes do que pode
rião ser mais suspeitos ús suas idéa e futuro intere ses.

O resto da gnarnicão da praça mandou em Outl~O navio
para a ilha de . CllristoYão, do dominio de Castella, niio
passando todo o numero de. les tran portes de cem homens
que erão por ent~o as priocipáes e unicas força daqnella
cidade, da qual e de toda a costa até Pernambuco ficavão
j[l ab olutos e tynmnicos possuidores os Hollandezes.

Passou o procedimento do General de injusto a lemerario
obrigando os moradores a entregar-lhe todas as armas
oITensiva , signa1 de que não se dava por tão seguro que
não receiasse que aquelle corpo tão debilitado ngora de
forps a podia ainda recobrar para o futuro, e em melhor
tempo intentar h~m:l vigoro a opposição á ua intru a
subsistencia; e para que não faltasse circuffistancia que lhes
podesse fazer in npportarel o me mo .ingo qne padecião,
DbrigOl1 a toclos ajurarem vass(lllagem sob pona de morte, :l
hum:) I\epublico. de que os mi cravei nunca linhITo sido
vossalJos.

Oher1ecêrão promptos, porque nem o poder que os man
dava :)c1miUia desculpas, nem a força quo os obrigarn,
e cusas; vendo-se dcpois desobrigados da homenagem, que
nUa poderia em alguma oonjunctura incluir- e no numel'o
(los perjurios, c a sim jurárão com condição e pacto elo u o
livre ela religiãO, conservação do templos e Cul to Divino.

Bo muito digna de memoria a generosa c pouca veze
vista re olução de Pedro do Des áes, Di. cainho de n:Jção,
que desprezando o temor da morte c a infamia do supplicio,
por mais que na mulher, amigos o parentes o I cr ll:ldirão
~~ que seguisse o exemplo dos mais no juramento de home.,
11:Jgem, não poderão acabar com c]Je, que vencesse esta
gloriosa obstinação nté chegar ao lagar do patíbulo, em que
havia ser e,llfor('ado, em pena el:J sua negn1.iv:l, ncoll1pí\~
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nbado uos no ú Padres, que farão os que nos fleixáriío
estas memorias.

Porém a ]é)grimas de D. Antonia de ~renezes} sua mu
lller, e o empenho de algumas pessoas de respeito} e tal ez
pmdente receio do General, que não firmasse com esta morte
a constancia que devião ter os moradores a 'seu exemplo,
lhe deu por cntão a viela, que por esta acção bem merecia
o . eu nome estar eternamente escripto no aDnaes ]a Fide
lidade Portugueza.

Dividirão-c:e logo o olclaclo hollandezes pelos engenhos
do rio ltapucul'ú, em esquadras de quinze até vinte homens
cada huma; e o fU r tavão elo preciso presidio claquella
praça se e palklrflo pela ilha obrigando a seu moradores
a u tenta-los :l grande custo. O cluanto padecessem estes
mi craveis no yil cativeiro de huns homen sem fé, que lhes
reprimi e o orgulho da sua ambição e sensualidade} deixo
en á con ideração dos leitore , por ser mai faci! o ponde
ra-los com o di cnr o que o exprimi-los com a penna,
se não quizermos dizer que e ta excedeu o limites de
intoleravel.

Alguns e criptores tenho encontradQ que om dema iada
acrimonia culpflO esta desgraça de Bento II-raciel, B por con
seo"ninte oITu.cão nesta acção as muitas e glorio ns empre
Zil em que deu a conheeer com o cu valor a sua fideli
dade no serviço do seu rei, já na eX[lulsão dos Francezes
j({ na expugna ão dos Indios rebeldes; e por ultimo. endo
C3j)itão-mór no Para, buscilndo com destemido animo aos
lIollandezes que se acbavüo intrusos no Cabo 00 i'iorte
obrigou-o á força de armas a despejarem a terra de que
mai á ambição qlle o direito o fazia sen bares, com injuria
grave do re~peito com que devião ser tratados os dominios
ue Portugal, qne não reconhecião outro senhor I]ne u
actual "'oberano: podendo dellc dizer-se qlle as muitas
mercês que recebeu dos enl10re Rei le Ca tella farão
todas alcançadas :'l força do seu braço no real .crviço com
grande acerto e prlldencia do seu governo} que lhe mere
ceu, além ]a doação ela Capitilnia cio Cabo do i'iorle, a
patente ele Capitão-general de todo o E taclo, em que o apa
nhou esta fatal infelicidade, que mais a filHa de forças para
a defensa que do ani.mo lhe occasionou . com a muito :Jgara~

vante circllmstancia de c tal' por então malquisto cio mo
radores por o lPr fintar]o para :l rabrica e reedificaç;"io elo
muro..: do cic1rldc.
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NàO pretendo com i to desculpar a gr:Jnde jnacção em que
o paz o seu mesmo desaccordo; com quanto ainda não tives e
forças para dLputar em campanha rasa a entrada dos ini
migos, potlia comtudo valer-se da superior vantagem elo
matos, por ser senhor do paiz, e os soldados daquella praça
e os lndios muito pratico nas emboscadas, com que podia
pouco a pouco con umjr os Hollandezes, jgnorantes por
então do terreno, e que não poderião sub i til' naquella
idade, faltando-lhes o" frutos da terra precisamente nece 

sarios para o fornecimento das suas tropa .
Mas a falta desta occorrencia nem o pôde paI' então al

vaI' do perigo, nem a l1hita invasão dos ioilIligos o fez lem
brar das grandes experiencias que tinha adquirido nCI
maiores apertos militares. Não qoero, porém, deixar de
advertir, que sendo a memoria de Bento i\Jaciel benemerita
ao Estadu, não merece a faL:a imposição que 11Ie poe111, de
que a cansa de hum Uío grande infortunio fól'a a follta de
soldados que tinha a prap, pelos tl'azer e palhados pejas
snas conveniencias parti ulares no el'tão elo Pará e na Sua
Capitania do Cabo do Norte; pai::; tenho á mão hum as entu
veridico, pelo crual con'la que os 'oldados que tinha por
fóra lião pa ';lVão de quinze, igoal de que a boa fama de te
Covernador só teve a infelicidade deste fune 'to accidente
no tempo do eu governo, do qual em circumstancias tão
criticas não podia deixar de perigar o eu credito, cleven-·
cio-se reputar os 'ells erros, por peqoenos que fossem,
como grande.', e pelos morat.lores de ql1eOl esta va ma ltluisto
muito maiores. A morte, que pouGO depoi' do seu cle terrü
para Pernambuco o apanhou, lhe impet.lio o nITo sentir pur
mais lempo a suu de 'JraCil.



CAPITLJLO V.

DO Q E OBTI_\ nÃo os 1'\05S 5 POnTUGUEZES :'iA nE5'L\ 1jnA

çÃ DO MAnA:'illÃO DO PODER DOS 1l0LL<\1'\DEZES, 1\1'\1

l\l,\DOS DOS nELlGIOSOS DA CmfPA1'\lliA.

1\ão se conleolavão o TIoll3ndeze com se verem jil e
nhore de hum paiz alheio, e do que a üolencia, e não o
direito lhe tinha dado execranda pos~e; porém, pass:írão
das contribuições ás vexações com que na guerra co tumão
orclinariamente os vencedor s opprimir aos paizanos.

Não sntisfeitos com a primeira, I a avão ú segunda e ter
ceira violencin, e o peiol' era que depoi ele lhes roubarem
a fnzenda e as hon1'3s, lhes queria tambem o eu tyrannico
dominio. ou dar a morte, ou ao menos ameaçar com a pri
vacão (la viela.

Er:l insoITrivel o jugo em que os mais pobre gemião e os
mai abali ados di"sirnulavão I

1.\0 olJrimento alheio augmentaYão os IIoUandeze cada
y z mai as suas ousadias, e já meno receio os do periO"o,
fazendo degráo das afTrontas da gente mai humilde que
rião tambem ontinua-Ias na a a de maior graduação.

Ião-se (ü pondo pouco a pau o os animos notavelmente
irritados de tanto de aforo; de abafando hun com outros
sobre a cau a de eu infortunios, recommenelando ao e
gredo as queixns que formavào e mo~trando desejar o
me mo que não podião remediar; só de Deos e peravão o
remedia da ua queixa, e do mesmo Senhor que lhe dé e
hum total allivio na sua ulWma desgraça.

Os que mais ardião em zelo da honra de Deos, tão ultra
jado e offen~lido da heretica perfidin, erão o no so Superior
o Pndre Lopo do Couto (por ter jú partido para Portugal o
Pndre Luiz Figueira a buscar huma grandiosa Mis ão de
operari,os) e o Padre Benedicto Amodei, os quaes venelo os
grandes desacatos e sacrilegios com que erão trntados o
Sagrados Templos, . o máo exemplo. que se dava áquella
novas plantas da Chri tandade, a quem os Ilollandezes faci
litavão o mesmo que a nos a lei lhes pl'ohibia, e que os
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Padres llJas ensill:.lvào uevião fugir, como peste da :t1ma,
enreuO das consciencia ; pela fraqueza propria da l1atureZiJ
e pela natural inclinação que tinhão ú liberdade de con
sciencia, na commnnicação de tão perigo o trato, ião dando
a beber o veneno dos mesmo.; dogmas que lhe pratica vão,
com notavel prejuizo daquellas almas, que pela na rllstici
dade erào faceis de se enganar; e o peior cra Cjue até algull::;
dos Portuguezes ião já go 'taodo do me mo que (hwiãO fugir,
porqlle ou o parentesco osfazia afIeiçoado , on a depen<lell
cia o aparentava nos costnmes com os IlolfallClczes.

Estes e semelhante mothos davão bem a onhecer o
grande riscO Cdesamparo daquelles Catholicos, não se uvin
do mais que qlleixas e clamores do povo, que a carida l \
dos nos os Padres não podia remediar por mais que o,
anirnavão :i paciencia e tolel~ancia de tão pe :Jdo jugo. Era
o Padre Lopo do Couto de agigantado espirito e altos pen
samentos, e de hum animo e coraçâo avultado para as maio
1'e emprezas. Deu parte a seu companbeiro da idca que ha
via dia' o trazia desa socegado sobre as tyrannias que via
padecer aquelles moradores, e os seu amados lndios inn~

cionados já com o contagio da heresia. Tl'01!lxe-Jlle Ú me
moria os repetido sacrilegios do templos, e palhada com
ignomínia as pedras do anctuario, chorando. a mesmas
ruas por serem caminho de iniquidade, sem que por elJa'
pisassem j;'l os Catholicos para virem ás solemnidades da
Igreja e oUicios divinos, com medo dos hereges; sem 01'
nato, pOI'que despojadas ela estoEa virginal as donzella
gemendo os acerdotes; por não poderem impedir os de a
catos com que era tratado o sanctuario, por cuja defen a
parece devião arriscar as vidas atú as 011' recer em sacrifl
cio no mesmo aHar em que leviào ser expiadas tanta of
fensa . Que o remedio era sacudil'o jugo que violentamente
padecião, restaurar a liberdade perdida e pôr outra vez
a terua nas mãos do seu legitimo Soberano; que com hu
ma tã'o gloriosa acção se faria a Deos e ao I ei gT'ande
serviço, e se daria ao mundo o mais veridieo te 'temunbo
da sua fidelidade, poi nem o jUl<amento que <l:erão .. por im
competente, faltando-lhes as condit~õe com qlle o fi'zel'ão,
os oli>rigava; nem seu sofTrimento enil'C' tantas injustieas c
crueldades poderia já ter outto nome que o de buma inju
riosa cobardia.

Que ellc tinha seu :sobrinho .\nt0nio ~lOlliz Barreiros
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retirlldo no seu Engenho (além ele ser o mais uffeJH.lic1()
dos llollandezes), pelo mais zeloso no eniço do seu Prín
cipe, e ornai bemquisto elo moradores elo tempo que
fura Capitão-mór dacluella cidade, os ql1aes n50 du\'irlariãtl
fJzer o que lhe vissem obrar, por ser a causa commum, e
na qual se interessava a desejada Iibenl:lCle di1Cluell s po
vos. Que era preciso pa sal' Ú terra firme do lla pUCll1'Ú, e ue
caminho ela visita ela nossas ald 3::1 communicar 'om o
maior segredo hum negocio ue tanta imporLaDcia, com os
mais bem intencionado, e amantes do bem ela p::1tria.

Admir~1do 4a gen rosa re olu.ão de seu Superior, o Pa
dre Denedicto Amodei penetrado j:l da grande' compaix50
com que \"ia perigar o bem ele tantas alm::1s, e canclaJisarlo
summamente das tyr::1rmias e sacrílegos procedimento dos
][ollaneleze , approvou a idéa e prometteu para o de ejado
fim empenhar a D'os e a soa Mãi Santissima, a cuja honra
e desaggravo tendia principalmente hum tão importante, em
bora arriscado negocio.

Partia logo o Padre Lopo do Couto a visit:;lr a Christan
dade da terra firme, como costumava, e conforme a reco
mendação que lhe tinha ueixado o bom P::1drc Luiz Figueira;
e na. volta de ta sua visit::1, com o intento ele o ver, bu con
seu sobrinho Antonio Moniz, a quem, no maior silencio da
noite, communicou só por só o acerto, conveniencia e meios
de huma tão gloriosa acção, qne elte tomava t::1ntoú na con
ta' e appronndo-a Antonio Moniz, e obrigou a commnnicar
e te negocio com os demais bons patricia, de cuja fidelidade
Linha elle cabal conhecimento que ajud3rião" a empl'e
za ainda com ri co d::1s proprias vidas. Nada intimidarão
a hum tão gr::1nde soldado os perigos ele facção tão arris
c::1ela, e recommend::1l1do ao P::1elre o segredo, qne era toda
a alma claquellc illu tre facto, offerecen bens e pessoa para
a re taur::1ção da liberdacle cm abono da fidelidade ao eu
Soberano, como depois o fez em Pernambuco o grande
João Fernandes "'iieira.
. Erão eDmmuns as queixas, iguaes os sentimentos, e uni
ver aI o descontento dos moradores, na vil njeição e ty
1'3nnico poder dos Iloltandezes, por isso foi facU ao Padre.
ele granele respeito entre elles, o persuadi-los a tomar a"
armas, abonando a mesma re olução com o parecer do eu
anta companheiro, o Paelre AmocH, que tinha. tom311o

muiLo á na conta o cncommcmlar a Dco.. esLo negocio'
9U



que eea o m:1i' cffiGaz incentivo que aq ueIle:s moraüor
movia para abraçar ste empenho, pejo grande conceito
que liohão da aoticlade, e espirita pro[lhelieo leste iosigne
variío .

.Iú o numero dos libertadore da patria, fiei a Deo e a
seu Rei, q11e ao principio pela dema 'iada cautella era
muito diminuto, movido do zelo e eon ervação e defesa da
nos,a 'anta Fé, tinha avultado e tanto, ql1e e contavão já
i;essenta; tão unidos todo e tão fechados com o segredo da
c::msa que pretendião defender, que pareceu milagrosa e ta
dilIicil empreza no meio dos mesmo inimigo, e entre a'
providencias da sua maior vigilancia unanimes todo na re
soluOJo: só faltava eleger o chefe que o governas e, e a
tujas experiencia e valor se podessem commetter os acertos
daquella gloriosa empreza.

Foi facil o votarem todos na pessoa e merecimentos de
Antonio Moniz Barreiros, já aco tumados ao suave do seu
governo, e ú ingula r prudencia da sua conducta, (lo tempo
CJue rõra Capitão-mór do Maranbi:i.o; e não oh,tante os pe
rigo' que em si envolvia a occupação, abraoou animo o o
cargo, para mostrar que era tão bom va allo de eu Rei,
qoe primeiro que todo lhe queria sacrificar a vida entre o
ri cos da mesma ditliculclade qoe emprehendia .

.\ vi ou logo por carta, e com toda a seguranç,a, aos que e
tinh;lQ ofIerecido por re tauradores, ordenando-lhe fo~sem

pondo em cobro as suas familias com aquellas pl'óyidcncias e
caulella querequeria.bum tão imporlantenegocio, parano dia
e 1I0ra da noite que lhes assignou e achn em todo no En
:,,('nho ele Vital l\1aciel (a quem tambem avisava), que era o
ultimo e mais distante da boca daquelle rio: advertindo
que na viagem e dividissem em corpos pequenos para que
a mullidão os não fize se suspeito aos inimigos.

Ao nossos Padres rccommendou tambem discorres em
pela lllJa na vi ita das uas alllêas, para terem mai á mão
os Jndios que havião de ser precisos para o remos e pai'a
os arcos. POi' conta de todos correu oencommendar a Deo e
ii Virgem Senhora, o bom successo daquelle negocio, assig
nalando-se em tão piedosa supp1ica, que muito tomava a
seu cargo, o fervoroso e apostolico Padre Benedicto Amodei,
que a todos promettia o bom exito da empreza, fiado na
jusliça da causa, e nas superiore luzes do seu prophetico es
pirito. Entr~rão logo a prOl ar'1['- 'o, c a darem ~l execução a
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onlún. que tinhão re ebiclo emquanto n:l0 elll gava o ullimu
prazo de tão gloriosa acç:io, que parecia I' toda de Dro .
pelo bom "ucce o e inviolavel segredo com que .n i:111
expedindo e executando as orden .

Juntos todos a remo surdo, e com a forca la ench nte
da ma r', peg:ldo qua i ao Engenho de ~ ital Maciel Pa ren te,
lilho natural do Governador, que tinha sido clo Estado
mandou o Commaodante Antonio ~roniz de sem de repente
no llcstacamento dos lIollandeze , que alli ~e achava. não
dando a ninguem quartel, emquanto elle se recolhia ao eu
Engenho, hum pouco mais abaix d te ultimo, cm cujo
po to J oria huma luz na parte ILle lhe::> fize. e mni se-o
guro o seu de embarque. Foi tão bem excClltada esta orel m.
que primeiro experimentarão os Hollan lezes os golpes, qne
entisscm o no os soldados, encontrando no seu mesmo

ue cuido a morte, da qual ncnhum só escapou, como me
recido c·a tigo das muitas insolencias que tinhão commetLido
naquellc rio. Contentes e ati feitos com o bom suc esso da
primeira empreza, bu cárão a remo miuclo o Engenho do
sen Commandante, que cuidado o os e perava no porto
onde ardia acruella luz, que de longe divisarão no escuro
da noite, e era a me ma senha por onde :lgora e guiarão
para bu carem o lug:lr, onue logo encontriÍrão a ,\roniz.
qu 'om o maior silencio o foi guiando para o quartel tlo
lloll:lnuezes, qu aimla a' 'im pr "enlirâo o rllmor ela genle,
e receinndo maio!' força, egu1'Úrão as porta' e e fizerão
forles na ua mesma praça cl armas; mas como não po
derão ser orrendiclos lo 1"1'1'0 dos no 'os restalll'adores,
manuou o Commandante lançar fogo ao quartel, que como
era coberto de palha de pioclóba, arcleu 100'0 sem re isteocia
e os que não morrêrão queimados pela ua perfidia, encon
trarão nas nos as espadas o merecido premio de eu atre
vimento.

,luJgou o Command:lnte que pedia prompta e semelhante
xecuçào a empreza do mai Eogenbo'; e nào ob tante a

obstinação das suas guarni õe todos acabárào á e pada,
excepto alguo .u quem a compaixão do argento-mó.r An
tonio Teixeira de MelJo concedeu a viela, por e tarem no eu
111 smo Engenho, que era o primeiro pa. sada a boca do rio,
c foi agora o ultimo para o e tralJo .dos inimigos; porque
deixando o pri ioneiro ao cLüdac10 cle hum morador do
mesmo rio. rslr, pa::;::;ado :11gnm 1l'mp . J}1'rncC'il.patlo elo CIJ-
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tr:mhavel odio que tinha a e ta na ão e de algun aggra o
que tioha reGebido delles, os mandou mataI' pelos cus c 
era, os. Barbaridade, que devendo ser castigada, foi só por
então reprebenclida. Tão criticas estavão ali os tempo) que.
era preciso dissimular desobediencias, ó disfarc.ar semelhantes
tyrannias.

Ji't não restava mai na terra firme ás armas victoriasa
dos nos os Portugueze que a maior de toda as faeç.õe,
que havia de ser a pedra de toque do seu valor, alvo da sua
eonstancia, e a melhor prm a ela sua premeditada resolução.
Era esta a tomada do Forte do Calvaria, no me mo rio Itapu
curú, que tinha de guarnição 70 soldados e colhido, e oito
peça de boa artilharia, e mais aprestos c munições de
guerra e boca. Já se ia aproximando o quarto de alva, e
querendo-se aproveita r elo fervor dos scus confidentes,
mandou o Commandante Antonio Moniz, que com o maior
silencio se ajudassem da vasante, e com os remos em punho,
e á sorclina fossem buscando O Forte, parte na canõas, e
parte por terra por Caminho em quc erào praticas por
estar já o seu pequeno batalhão mais augmentado ele gentc
que tlobão armado com as mesma arma do vencido.

Cbegárão hun e oLltros ao l'orte antes de amanbecel'
com tào boa fortuna, que já" as no sas guardas avancada
tinbão api'isionado huma sentinella inimjga, que os guiou
para detraz de hum gJ'ande penedo á maneira de monte, a
l[Llem ficou o ílOme do Penedo da 1aeiencia, pela que os
nossos ali tiverào esperando que amanhecesse. Fizerão alto
ate abrü'em as portas do Forte, pelas quaes espel'avão tomar
por sorpresa aquella maior força dos inimigos.

Raiou o dia, e ao toque de huma tl'ombeta se abria a
porIa, e sabirão alguns IIollandezes a descobtir a campanha
mai~ por costume, que com o devido e militar accordo, pai'
que á pooca distancia se recolhêrão, em ao meno olharem
para a pat'te do penedo, onde se occultavão os no sos, favo
recidos daquelle mato. Mandou logo Antonio Moniz mar
chassem todos no eu alcance Com pa so tão calados, em
bora mai~ apressados, qlle não Ó os não presentil'ão o~

que se. recolbião de descobrirem o caminho) senão que atfJ
ti senti~el1a qne se achava na guarita (o quese atltibuio a f!li
Jagre de Nossa Senhora) não deu fé dos nossos, que mUlt0
à seu salvo entrãrão no FOl'te com golpes tão apres adas que
apez:lt' ue muito Itivo: não despertou o resto da guarni 50.
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Vendo-se o inimi!J;os tão rcpentinament acommeUidns, 10
mauo já o 'orpo da guarda, apenas tiverão animo para::;e
lançarem ao rio, querendo 311te mOlTer Da:; suas agu3' que
ao fio da no' as e padas, cm que já tinl'il acabado a maior
parte tio' companbeiros; porque ele tão grande numero,
que se achava não só naqllelle Forte, mais tambem di -per
so' pelo rio em mab, Oll menos aros ·os destacamento,
conforme as forças elos Engenhos que municiavão, nem hum
só e: 'apou com vida, para que não faltasse circumstancia
que c ncluzis e os no' os combatentes ao templo da fama lia
carro de. ell maior triumphn.



CAPJTOLO Vf.

COYfL'iUAÇÃO D.\ :\TE liA 3IATERlA.

ven ielos em huma . ó noite, a milagre da Proviuencia
Divinn, tanto' e tão poderosos inimigos, limpo já delle touo
aquelle rio, que tinha siLlo o tlleatro das snas violencias;
ordenou o Capitão-mór que com o me m ardor militar
bu ca 'sem a Ilha do Maranhão a continuar a guerra tão
justa, como felizmente principiada) receiando fo' e a demora
cau a de se aber primeiro qne a sua cbegada a total
derrota da gUill'llições hollandezas, COUlO na verdade ucce
deu, porque hum mestiço, CJue e capoll á lIael0 do conllicto.
levou ú f rtaleza da cidade a tri te nova daquella fatal
d rrota. E o me'mo aviso) que ervio na cidade de m~ior

vigiJancia aos inimigos, servia tambem de não menos cau Lclla
ao receio do::; morauores. que ventura amente se puzerão
em cobro, e, com a '!legada uo Capilã -mór se aggregárão
tambem ás suas tropa ; e l. mo a cunvcni Heia propria era
por enLã o maior incentivo para a imitação, muito do'
que eslavão por róra dispersos seguil'ão promptos o eu
e:~emplo.

Já majs engro sado'o nos o campo, po tau o Commandan[\:J
o seu arraial entre a lbacaoga e Garaú, junto do itio a que
chamão Tayáçúcoaratim. \CJui juntúrão os no sos Pallres o
lnuios que poderão tirar da aldêí1s, e para o me mo lugar
corrêrão tambem alguns Portuguezes com a ,ua' familiíl J

levados ou do zelo do bemda patria, ou do amor da liberdade,
querendo antes morrer na campanha como soldados, que á
força do ca ligo hoILandez, como cobardes; porque tanto
que o General teve aviso do estrago dos seus no rio Itapu
curú, I'epre ou logo o moradore, que ainda se achavão
descuidados, mandando ju tiçar a huns e exterminar a ou
tros, com o pretexto de que erão espias que fomentavão a
que elle chamava rebellião, mandando recolher á praça toda
a sua infantaria, com os viveres que pôde ajuntar para a
sub-Istcncia dos eus 0ldad0 .

J ão stava ne:te tempo ocioso Antonio Ioniz Barreiros
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porque tratar3 UCl Ie\'éJnt3r no arraial algnns reparus para a
defensa, upprindo com arte a falta de força. e fazendo o
lugar mais del'en avel aqualquer ataque do' inimigos. Mettidas
naqnelle recinto as familia dos no os fortugueze , e mais
res o:r que não poelião servir ao meneio da guerra, fez o
Capitüo-mór mostra geral da sua gente, qne ;Jpenas excedia
o numero d duzentos combatentes, entrando algun- 1ndio
de guerra, o:; melhores frecheiros e os mais utei para as
embosc'llla , que na ituação elo paiz era o melhor moelo de
pelejar com os lIollandeze , superiores em força, que era
preci o enfraquecer om algum e:tratage01a militar, Dividia
em dons corpos o grosso da ua infantaria' com hum ficou
guarnecenLlo o alT<lial, e o outro o entregou a hum cabo
ela ua maior confian(;a, de di tincto "alar e experien ia
lIa CTuerra, para que tala e a ampanba e impedi e toda a
communicação da praça com as fazendas da Ilha, donde
recebião o. precisos occorros para o u tento daquelle
presidio. Buscou 10CTo e ta e~colta o lugar do Cot) -mirim,
onde se alojárão, emquanto se não o:ITerecia occasião de se
cevarem nos inimigos com o mesmo ardor que o conduzia
áqllella importante empreza.

Pouco tempo era pas ado da sua chegada, quando tiyerão
noticia certa de que os Hollandezes no dia eguinte os pre
tendião repentinamente atacar nas uas mesma e tancias.
Avisou promptamente o cabo ao seu Commandante do poder
com que o inimigo opretendia buscar, e forão tão vivas as dili
gencias com que Antonio Moniz o pretendeu ,occorrer,
que antes que am:mhecesse já estava com a maior parte ela
sua milicia no mesmo lugar do companheiros, que COIU
alegria o recebêrão} emquanto não amanhecia, e tomavão
algum de canso, Oados na vigilancia da suas guarda avan
çadas.

Rompeu finalmente o dia o mais ventlll'OSO para a no a
armas, e entrou logo o Commandante a dispô!' a embo 
cada, principiando na parte onde a estrada fazia hum largo
junto á margem do mesmo rio. Foi prolongando pelo caminho
os mosqueteiros, entre os quaes metteu tambem alguns 1n
dio de arco e fl'echa. coberto todo da commodidade
daquelles matos, com o'rdem passada que ao signal de hum
mosquete, que se havia disparar na cabeça da emboscada,
largassem j untos o primeiro fogo nos inimigo ,a quem bu_
('.3' em promptos com as e'p~\(las em punho, ante que a
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demora os fizesse recobrar do 'mito, e Ijal'~\ que o~ qno nólo
acabassem ii força das balas viessem a penler as ridas aos
Do do no so ferro. .

Dispostos com. tão militar acerto o nossos combilt nte.',
e animados com as promessas tIa victoria que lh assegu
rava o eu Commnodante, esper~vão impaci nl.es o inimigo,
que, com apressada ma rehn, os la bo ca r no seu mesmo
~llo.iamento. Compul1bão-se 05 sens batalhões de dnzentos
homens, entregues ao commando do Capitão Samlalim (,l, llú
nação Escosseza, o mais destemido o valente soldado quc
tiohão os IIollandezes naquella praça. Cam.inhavão elles t;1()
seguros ele derrotarem os nosso>;, que 'hegando ao lugar.
que era o principio da nossa emboscarla, cnLrúrào alguns
seql1iosos elo caminbo a refl'escar-so no crysLalino ela agl:as
daquelle rio, prolongando-se pela estrada em bosca rLos
no sos, com um Ulenos acantelatlo desprezo (1:1s nos, a
forças; porém sa11io-1I1es tão errado e .Le :ll'l'oba tado conceito,
([no emparelhando com :l cabeça das duas alas quo guarno
cíão o caminho, disparada a arma, qnc era o sigoal, de 
carregàrão os mosquetes o arcos, com pontaria tão certa e
tiros tão promptos, que, sem ainda se recobr::lrem do susto.
oncontdrão a morte no fio das no sas espndns, som escapar
de todo aquello numero mai quo qnatro soldatlos com
hum Alferes, que foi levar a triste nova ao Genoral da praça,
com a importante circumstancia üe ter acabado no conOicto
o celebre Sandalim, que, dosprez::mdo a morte, não quir.
aceitar o bom quartel que lhe olferecia o ,argento-mór
Antonio Teixeira de MêIJo, assaz namorado da rara valentia
com que acabou, pelejando cheio de i01mortal glol'ia, pela
qual mereceu dos nossos a attenção do mais honrada
sep.ulturJ] ao mesmo tempo que ficav~o no campo morto'
os companheiros, entregues seus oorpos ,;'t voracidade da
aves de rapina, a que d~o o nome de Urubús. Custou a
victoria dons soldados e alguns feridos, rogando a Deos pelo
bom successo da' empreza o fervoroso Padre Benodicto
Amodei, que assistia, como sempr~, no nosso arraial. ,

Foi importante o clespojo, pela necessidade que então ti
nhamos de armas e muniçãe , de que o inimigo ia. provido
com resoluç.ão de se não rec.olher ~ praça sem nos acaha r
a todos entre as escas,sezes d3 'noss,a m'e. ma ponurin; porque
dizi~o que alem de serem osnossosbizonhos,erão tão pOOC05

(') o verdatl~il'o 1101110 deste off]rjaI era - Sandclin.
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em numero, que ou acabariamos na re istencia, ou nos UJel
tariamos á maior força elas suas arma - porém ucceden
tanto pelo contrario, que emquanto eltes choravão a sua
desgraça na fortaleza, se congratulavão os nossos guerrei
ros no Campo d3 batalha,

Agradeceu a todos o Capitão-mór o bem que se tinbão
portado no combate, e a vaLentia com que tinhão acommetti
do o HoJlandezes. Chamou Logo a CaD elho, propondo aos
principae companheiro a firme resolução em que estava
de eguir a vantagens daquella victoria ede acommetter de
improri o a cidade, autes que os inimigos eu inados da sua
me ma perda, se prepara sem com melhor disciplina para a
defensa do mai rigoroso ataque.

1\. todos pareceu muito bem o parecer do Capitão-mór,
menos ao Sargento-mór Antonio Teixeira, que como solda
do a quem as experiencias acreditavão de mais seguro, lhe
nüo pareceu bem aniscar aql1elle pequeno corpo na obsti
nação de hum desesperado con11icto em hnma praça pre i
diada de tropas reguLares, e defendida de muito boa e gros
sa artilharia, tão bem fornecidas de munições de boca, e
guerra, que podião sustentar o mais porfiado cerco, não lhes
faltando com o poder a iliscipUna, e vigilancia militar.

A sim onbe e forcar o seu discurso com razões tão con
venientes, que houve"rão por melhor ce ler por então do seu
projecto. Nesta perplexidade e inc1eci.:,ão passárão aquelle
dia e noite, dando da victoria pal'te aos companheiros
que tinhão ficado no arraial. E cuidando das di. posições da
sua maior segurança, puzerão sentinellas pe.los caminhos e
lugares donde poclião ser acommettidos pelos inimigos.

Amanheceu o seglúnte dia, e em todos juntamente a nova
resolução de acommetterema cidade, fiando de Deos a causa
e dos acontecimentos da fOl'tuna obom successo da empreza.
Não se oppoz o Sargento-mór, por não querer dar mo tra
de cobardia, nem esfl'iar com o eu parecer o ardor militar
de tão generosos soldado .

Chegados aos confin da c.ic1ade fizerão alto para exami
narem o lugar mais acommoc1ado, e forçarem os lIoUande·
zes dentro de suas mesmas trincheiras. Assentárao ser o
convento dos Re1igiosos elo Carmo, no meio e centl'O da ci
dade, em hum lucrar alto, não muito distante dos muros, o
sitio mais proporcionado aos eus intento . I elle se postiÍ
l'ão com muito pouca resistencia 1I0 cercados, cbeio já

21
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(le (emor pelos felizes successos que muito á sua custa se
conta vão elas nossas arma .

Senbores de bum po (o tão vantajoso, tratárão logo de e
entrincheirar, mais pelas me-didas que permitlia o tempo,
qne pelas regras que ensinava a arte de fortificação, cingin
elo o seu alojamento com buma meia lua para com melhor
egur,anra resistirem a algum repentino assallo.

Fazia-se preciso enboreas em- e os no so das casa de
Antonio Vaz, itas então no anta que hoje faz a rua que vai
para, anta Antonio. Era po to este de importancia, e por
isso defendido do inimigo com grande força se não menor
vigilancia. Commetteu o Capitão-mór esta facrfio com (JÜ
oldados ao Capitao Pedro da Costa Favella, que aceitando-a

com go to pela sua importancia, promeLLen logo fazer todo
o passiveI por desalojar delle os I[ollanelezes, como o fez
com il maior resolução e bravo ;mimo, assim seu, como dos
soldados qne o scguiãO, bem apezar dos d fensores, pelo
~lTancle fogo que 0:s110SS0 , (lepois de fortificados, lbes fazião
na praça dentro de suas mesmas trincheiras ajudados de
clou canhões, que tinbão mandado vir do for( - chamado
Calvaria.

Desesperados da sua conservação vi ião já os TIollm1dezes
naquella fortaleza, que posto tives e livre a communicaç.ão
do mar, como por l1e lhe tardassem o SOCCOITOS que já
tinhão peelido ao Conde ele •'assau, e por terra lhe não po
de' em entrar os vi"eres, por e. tarem os nosso enh res
da (;<1111ll;ln11a, c(lda .dia se ia punuo em maior ri co aqllella
prara; assim os nosso se oube sem aproveit::w eutão do 1c
1\ fi 'io do tempo; poJ'(~.m nã era ainda cltra ac1a a hora de
se concluir a libenlade dos moradore, talvez para terem
mais oc~a 'iões em qne llzes cm memoravcl0 seu nome
pelas valentia::; lIas sou braço .

Era o 110SS0 Padre Lopo do Conto hum dos mais empe
11hat]0 na expu/ Uo llos hereges, movido não só !lo arande
desejo da liberdade dos Portugucz '8, como principa Imente
pelo da honra e gloria cle Deos) cnjos sagrados templo via
tra tados sem re peito, sem culto e sem exercicio, inficiona
das as almas pela beretica corrupção dos costumes, e final
mente reduzidos á ultima desesperação elo seu soUrimento ;
vendo os tri t moradores os hereges f::lltarem ás condi
ções, com que os linhão obrigado a render obediencia ao:
E lados d rtoJlan(la; 'endo podsso facil a relaxação de (lua 1-
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fluer juramento nas circnm tancia , quc o caso pC I1in, qnan
do perigava já na heresia a salvação de tanta ::l!ma.

Este o motivo, e fervoro. o de ejo da nossa restauração,
que trazia ao Pa ]1'0 Couto desvelado, não ponpando provi
(lencia, nem pcrdenl10 CirCllU'lstancia quc podesse ~cl'\"ir :J

desejaLlo nm lia liberuade elos morador S· :la ([ne . e aecre.-
enLuva o 1er jú chegado uo P3rá ~\ uilio'en 'ia do "CU Scnulio

c ela fjrlelillacte de seLls rnol'aclore., hum b m soccorro de tres
companhia' de soldados 'om 700 lndios (le g"lleIT3. Taes in
tclligen 'ia linha do que havia, c s fazia na fortalpZíl, r tam
b m sool c pr meditar a ua tom3da (lOI' repentino assalto,
que ra inralliv'l rranha-Ia se seu 'ollrinho Anloni j\loniz. a
qnem o Padre propoz a mais opportllll:J oc :1sífio, a n10 31lall
dona 'e por apr s ada Gomo o tio lhe 1"'I"uadi[l, \"('ndo
tah<ez dilat[lr por mais lempo a ultima las snas acçi)~:;,

qoe elle qu L'ia ervis de remate.'l 11:1 milil(lr mrml)1'i3:
mas a mort, que tUllo atalha, privolL-o lia g"Joria. P

ao Padre ti gl'ande go to que tinJI;} ue vcr cOTlcluilla
aqnella glorio'a re taura('.~o peb. valentia das nos. [lS arma.

Brevement conhecell o Capitão-milr com il'l'emedi3yrl
arrependimrnto o prejuízo ele se não arroveitar do acertado
onselho do Padre Lo[ o que como tinha mel1iLlo :l aeção

pela ircum. tauci[l do t 'mpo falL[lndo [lgora psta' r:lllou
tambem a occasião da cntrega ]a fortaleza, d qu o Padre
tomou tão grande pena v'ndo frustrada a' sua diligencias,
que enfermou gravemente, e em poncos dia, ajntlado de
seu bom companheiro o Padre Amodei, entregon a alma a
seu Creador, para gozar na gloria o merecido premio do
cu mortificado espirita, trocando a liberdade da t rra pela

(lo céo, e os trabalhos de homa peno a vi la pelos descallso'
de huma felicidade eterna. .

roi igualmente sentida a sua morte 11 los yalo1'O. o. Por
tuguezes' porque posto o não ajudasse (;om a c:sp:llla, os
Soccorria om o conseLho e o defendia com o fervoro 'o de

oa orações e rogatiYu a Deos, e lhes a :'istia com o,
mimos da sua fervente caridade.

Era respeitada a sua dire ção n:lS ac('ücs de maior impor
tancia, em que as suas razões erão onviebs como ora ulo::;,
por ser o Pad.re ele lmma sphera de juizo muito a\'1.1ltada e
ue huma particular grava e clom de con:elho. A clle se (leve
o arbítrio e resolução desta glorio aO'uerra em bel1l~nrio

(la liberdade cl s Portu gucze.', e res lallra~iío do ".\Iaranhão,
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P -lo qne deve e1' eterna ;} sua memoria nos annaes tlcsta
Cidade, ficando-nos não pequeno sentimento} por DOS falta··
rem ma' s particulares noticias deste apostolico e esclare
cido i\lissionario.

Foi o Padre Lopo do Couto filho de Portuaal, oDde entrou
na nossa Companhia conservando empre hum ardente de
sejo de servir a Deos na reducção dos Gentios, e alvação
elos Iudios do Bl'azil; para cuja gloriosa Provincia partio na
companhia do Padre Marcos da Costa, (Jue iinba ido por
procurador á Roma, e voltava para a Dabia no aDno de '1 G09.

Aqui se applicou por ordem dos uperiores, a qnem crão
notoria as nntagens do seu espirito) ao laborioso exercicio
das i\lissões, no cuidado e direcção das no as aldêa em
que farão iunumeraveis :lS reducçõe e grandes o serviros
que fez a Deos em b neficio das almas.

E como era consummado mestre no idioma brazilico, e
tinlta adquirido largas experieneias no trato com o Indi05
com incansavel zelo de verdadeiro operario, foi escolbido
entre muitos, e mandado a ctiligenciÇls (10 seu especial fervor
à l\lis ão elo i\laranhão, no anno de '1624., para aj udar o
Padres Luiz Figueira e Benedicto Amodei, que instantemente
pedião obreiros para :lcudir ao desamparo de uma tão
grande seára; e a Província lbe mandou bum que valia por
muitos, pelo's muitos e relevantes serviços quo nesta Missão
fez a Deos e ao seu Principe, com grande fl'Uto nãQ só das
almas do Indios, senão tambem da reforma dos co tu-:
mes dos Portuguezes.

Por este mesmo 'tempo morreu tambem nas mãos do
Padre Amodei, o Irmão Coadjutor que viera do Brazil na
companhia do Padre Lopo, e tinba :ljudado mnito no exer
cicio das Missões e occupaçõe da casa, com zelo] virtude e
edificação dos proximos, de quem era amado pela brandura
e docilidade do genio, dando ambos ao mesmo tempo fim
á carreira, que com particular gosto e por amor do enhor
tinhão principiado, para participarem junto do me mo pre
mio que lhes tinhão merecido suas singulares virtudes.

Adiante veremos hum te3temunlJO authentico do muito
que o ~Jaran1Jão d ve á boa memoria deste esclarecido Padre
Lopo, e por conseguinte ii Companhia de Jesus, assim na
sua conquista espiritual] como na temporal da sua re5
tauraçfto.



CAPITULO 11.

'VAmos ACOl'\TECHIENTOS E GLORIOSAS ACÇÕES DOS

NO OS RESTAURADORES.

Cuidadoso vivia o nosso Cnpitão-mór Antonio "Moniz Bar
reiro , sentindo a falta de seu tio o bom Padre Lopo do
Couto, com quem s consolava e animava, com quem COIl
feria e desabafava em huma campanha cheia de perigos e
em huma occupação em que cada dia experimentava nOTas
elifficuldades e embaraços; porque os inimigos como erão
muitos e pelejavão amparado dos seus muros e dos seus
c:mhõe , tinhão mais tempo para o descanso que os no sos,
de ordinario :11erta e qua i sempre com as armas nas mão .

Os ilollandezes, que até então vivião com notavel receio
na falta do soccorro que opportunamente tinhão pedido ao
Cond de Nassau, Governador ele Pernambuco, vendo agora
entrar pela barra 'h1lln navio e sele barco' com gente de
transporte e muniçõ s de guerra, entregue tudo ao com
mando do fama o Anderson, não só se não lembravão
dos perigos passados, nem se oontentavão com o breve re
cinto elos seus muros, senão que se consideravão já senhores
da campanha e rigorosos executores daquella que elles cha
mavão rebellião, ao mesmo tempo que vião os nos os arris
car as vidas, e sacrificar as fazendas pela lealdade do seu
legitimo Soberano.

CircumstancIas er50 estas, que parece lhes devião que
brantar as forças, a não estarem os nossos tão inteiros no
animo agora, como no principio, resolutos todos, ou a con
cluir o começado ou acabar as vidas na empreza.

Achava-se a este tempo assaz 0PPrlmido de cuidados e
muito debilitado de forças á violencia de agudas febre o
nosso General da guerra, e como os brios de soldado o con
serva-vão em pé, rendido ultimamente á valentia do mesmo
aohaqlle que havia dias padecia, mostrando que era mortal,
cahio gravemente enfermo, nomeando logo para fazer as suas
vezes ao Sargento-mór Antonio Teixeira ele Afeno; que bre
vemente Ll(:)seml enhol1 o cargo, dando mostras de seu cos~
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lnmaclo valoi' Li isci plina no ::I t::lque UO illU11Ig0, que, ns
tentou Gom tao boa 1'or\una, crue Anderson, que tinha
a 'ulJ1mctliclo o' uo sos reparo' com o grosso do OGcorro
que lwvia lrJzido ue Pemambuco, sem que os credito' da
slIa pes oa, nem a fama do seu nome lhe valessem em hum
tão uesesperauo 'onfliclo, e retirou para a forlaleza mais
C!epl'es a uo (lue linha a11ioo, com a maior parte da Sllil gente,
Oll mort:1 ou ferida, em nos Cll tal' huma tão glorio a acção
mais que tl'es solLiauos e ete Indios, o que pareceu mila
gre pela c.lesigualdarle de hnmas a outra forças.

1\0 mesmo tempo que o nossos se congratulavÍlo da vic
toria, entrou Antonio Moniz cm outra contenda mai hor
1'01'0 a, onde não ha forças que 1'e istão, nem valor que
OppOl' se pos a, e porque vio que com pas o apre ado
se adiantava a morte, mandou chamaI' ao venerarel Padre

. Denedicto Amodei, em cujas mãos lbe entregou todo o se
gredos ela alma para a dirigir segnra naquelle ultimo tran e
da mortal vida.

Hecebidos todos os Sacramentos, bamou então o prin
cipaes cabo daqueUa illu lre restauração, expondo-lhe bre
vemente as conveniencias que a todos resultavão de seguir
o concluir aqueLla guerra, recommendanào-lbes a prompta
e leal obediencia ao seu novo General como sugeito a
quem não faltava merecimento para o cargo, nem valor o
brio para os defender ele seus inimigo ; des[ edindo-se
ultimamente ue todos com inoon oJavel audade elos ous,
se recolheu só por só com o seu bom Padre espiritual, tra
tando meramente elas conveniencias da alma, para mo traI'
no fim da vida que com a valentia de soldado oube tam
bem ajuntar a piedade christãa com que morreu.

Deixou em seu testamento a hom filho natural que tinha
por herdeiro e aos n0SSOS Padres por administl adores do
seu engenho do ltapucuru, na menoridade elo filho.

Assim acabou gloriosamente na campanha hum heróe que
merecia mais dilatada duração, a não lhe atalhar a morte a
grande gloria com que tinha principiado huma daquellas
iIlustres acções que eleva os homens e lhes levanta esta
toas no templo da fama. Viva eternamente, já que por suas
heroicas acções merece ser acclamado pelos clarins da
historia.

Foi geralmente sentida a sua morte do todo", os bons
patricios) e seria ainda mais se não enxugassem as lagl'i-
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mas com ~ ~c rtada nomeação do succc SUl', que foi logo
:lpproyada paI' pLuralidade ele votos, como sugeilo cm cujos
1l0mbros cahia seguramente o peso de buma facção tão
ardua e de l1uma guerra tão renhida.

Concluidos corno melhor permitti:l o lugar e 1empo os
funeracs do Commanelante, tratou 100"0 Antonio Teixeira ele
Mello ele incommodar os inimigo com o dous anbões flue
e ta vão ca' algados, com tão boa fortuo::! que com elle de'
montr'lrão a elous da fortaleza, de que recebia grare damno
o no so quartel.

Enfurecido os Hollanelezes com esta novidade, vendo o
manife to risco a que e tarão exposto o seus artilheiro
ln tigados elo demonio) ao que parece, entrúrão no barbaro

sacrilego proj cto de porem a Imagem de vulto do Glorio,o
S. .João Bajltista naquella mesma parte cm que acerta\-ão
melhor os nos o tiro; porém o Santo, querendo elesemp 
nbar o credito da no sa fé, com 1Jum~ vergonhosa confu
são elos pedidos hereges, ao primeiro fogo CfUe fez o canllão
onde o tiohão posto o inimigo elo seu culto, rebentou
elle com tão fatal e tl'aO'O que fez em p daço o que e
achavão mai perto, obrigaudo-o hum tão manifesto pro
eliO"io a tirar a Imagem com mais respeito elo que a tiuhão
posto.

i\. ta I 00, segllndo a tr<lclição, oinda Yi assim que-
brada no caoto ela ruo, que fica immeuiala ú torre velJlê1
elo Collegio, e vai a aI 01' na ermida de 'ossa,' n1101'a uu
Dest 1'1'0.

Tinha entrado o anuo de '164·3 em acção que se llzes,e
digna de e. pecial memoria) e como da no a parte fo~,em

já faltando o munições de guerra crescendo ao mesmo
tempo alguma desunião entre os nossos cahos, pelo motivo
dos diversos pareceres rrue cada hum . eg'uia, mais pelas
regras da propria vontacle que d<l razão ~e vio obrigado o
Capitão-mór Antonio Teixeira a le\rantar o bloqueio) reti
rar- e para o interior ela llha, o que fez om t50 hoa ordem
e pericia militar aos 2'" ele .Janeiro, que:só com a luz elo
dia se soube na praça ela sna retirada, a tempo que jú as
no sas tropas se acha vão no Coty. onde no anno ante'e
dente tiuhão alcançado as arma Pol'tuguezas hlll1lil insi:,'ue
victoria. Discorrell,e bem, o nosso Commandaot . que o.
inimigos lhe havião mandar picar a retirada, motim por
que 111 armou no mesmu lugar o ltra s mclhante cmb06-
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cada. Nüo lhe sabia errado o seu discurso, porque a poucas
hora se sentirão o Hollandezes em numero de 30 soldados
e 150 Inclio, commanclados por João Luca , Capitão que
tinba sido do forte lo Ceará.

Tão embebidos vinhão e tão cegos da sua mesma paix.ão,
que faltanclo aos preceitos rIa milicia, sem guardas avança
das qtle descobrissem o campo, passárflo pelo caminho
onde estavão os nossos .escondidos, que quando já volta vão
Cm demanda do engenho de Araçagy, que pretendião sa
quear, brindados de hum consideravel despojo, lhes sahirão
os nossos a tão bom tempo, que mettendo-os no meio de
dons fogos os acabárão a todos com o mesmo cabo que os
governava, exceptuando quatro ludios, que na cspes ura
dos matos salvárão as vidas para levarem tão triste nova
do selt partido, não custando aos vencedores aqueUa acção

.mais sangue que o ue algumas pequenas ferida, e poucos
mo rtos.

Alentados os nossos com o despojo, e bom principio da
sua manha, a Corão seguindo em boa ordem até o lugar de
l\'forúapú (')J onde formando logo o seu arraial fortificado °
melhor que po.derão, expedia o General algumas partidas,
com que por duas vezes fez notavel damno aos Ilollandezes
matanelo-lhe muitos soluado , e fazendo algumas importan
tes presas j até que consummicla a maior parte da munições
ue guerra, chamando a conselho, assentírão que aquelle
alojamento se desamparasse, e se passassem tOo.os com suas
familias para a terra Lirme de Tapuytapéra, o que pozerão
logo cm execução depois ele tres mezes que tinhão occn~

pado aquelle quartel. Anderson, que se achava na praça ue
S. Luiz, vendo-a agora desassombrada dos nos o Porlu
guezes, se retirou tambem para Pernambuco dando já :l
nossa restamação por acabada.

Os CapiLãesPedroi\IacielParente e seu irmão João Velho do
Va \le, que tinbão vindo do P<lrá ao SOCCOl'ro do Maranhão,
como deixárão em Tapuytapéra as suas canõas, inconside
rada e menos decorosamente de amparárão os com
panheiros, e se emb:)rcárão para o Pará, levando com~~o

as poucas familias, que poderão e os quizerão acompanhar',
enlre ellas o celebre Pedro Dessaes, Biscainho, com sua
malher D. A:J.tonia de Menezes, e Lourenço de Lyra, qIJe

(') Derrell0 chama. a esle 111[;0.1' I\Ioruapy, pOlllO aO. ilha 110 M,u'allhão para o
lado ao rio ltapucurú. Anltacs n. 358.
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como tinha n si tirI0 lle1:ita companbi3, não servil) pouco
para no deixar cleUa alguma' noticia, ue que ~gora no .
[lIlI'oyei tamo nesta histor ia.

Qui3erão o mai seguir a mesma derrota, por terra, por
não poderem por mar, e a commodidade dos caminbos,
então impraticavci 11ela espessura dos mato..:, ué e lugar
ao eu lle 'ignio : além de que a di-tancia do caminho ue
c Dto c tanta leguas (o que hoje com melhor ;}reriguação
, cerLo rumo e tem reduzido ao uumero de oitentn) para
gente mimo a e com tanta familias e fnzia rt viagem total
mente inacces -ivel. Atodo consolava o bom Padre Benedicto
Amodei, companheiro insepara\'el nos 'cu trabalhos, aCIl
dindo-Ihe", não só com o 'acramelltos nas necessidades da
alma, senão tambem com o remedias na - enfermillades do
corpo. E porque ono oCommandante cuidadoso e incleci o
nas operações da guerrn, falto de meio para a seguir, vi,ria
i.l az de contente, vendo a pa os lentos fugir-lhe das mãos
a gloria daquella memorave) conquista, o Padre _modei u
<lnimava com tão seguras prome sas uo soccorro divino na
sua maior necessillade, que confiado na yirtude deste vene
ravel varão, esforçava cada vez mais a sua cou tancia, e
nenbum dos Portuguezes desesperava já de alcançar o re
media a tantos trabalhos. Tal era a confiança 1J ue todos
tillbão nas suas orações, porque com seus mesmos olhos
observavão o quão deveras tratava elle este negor.io om
Deos, a quem com encarecidas upplica, banh:l€lo m Iagri
ma pedia dó e o desejado de canso áquelles affiicto mora
d0re , desterrando de todo a perfídia hollandeza tle humag
terras que e tavão d dicadas ao culto de eu Santi imb
Nome; e como Deos lhe falia a ao corar.50, o exhortou a
flue esperassem da sua infinita bondade c da singular pro
tecção de sua Mãi antis ima o ultimo OCCOI'1'O no eu
maior aperto.

O efIeito desempenhou a promc sa, porque a poucos dia
chegou do Pará o Capitão AntolJio de Deos, com hum bom
fornecimento de polvora, morrõe e balas.

Este opportuno occorro para a operações da gnerr:J.
encheu de maior animo ao Capitão-mór, e aos seus soldados
de novos espiritos para continuar a campanha no me mo
paiz, de que estava já senhor o inimigo. Aproveiton- e então
o nosso !-'adre Benedicto Amodei deste àrdor militar com iI
grande confían0a, qne tinha em Deos, e com a pac! rosar,

~i
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arma uo seu aruentc zelo, foi tão forle o combille de
razões com que os persuadio a concluir a empreza. no c
gnro da desejada victoria) que coaquistados aquelles valo
rosos corações, e reduzidos ao mesmo que a flua valentia
lhes aconselhava por melhor) se resolvirão unanime a
seguir o bem ponderado ainda elL1e arriscado parec.er ele
Antonio Teixeira de Mello, que mais que f[ualquer outro
de ejava immortali ar com esta acção a gloria elo seu nome.

Primeiro que tudo expedia ao seu Tenente Antonio Dias
Madeira com mais sete Portuguezes, emduascan6ns bem es
quipadas de lndio , se bem aptos aos remos, melhor ao
arcos com ordem para se informar do que se passava na Ilha
e rio Itapucurú. Para este encaminhou eUe primeiro a uas
proas eom tão boa fortuna e de temido valor, que abendo
navegava por eUe hum barco armado com 30 Hollandeze ,
o abordou, degolando-lhe toda a equipagem, menos hum
que servio de lingu3, e bnçando fogo á embarcação 3e en
cheu o rio de festiva luminaria, todo aqueHe dia, para
melhor celebrar este triumpho. Retirou-se cheio de gloria
e despojos ao quartel-general depois de pa ar pelo forte
do Calvaria, segunda vez oc.cupado pelos inimigos com a
nossa retirada, os quaes, salvando com repetidas bala as
duas triumphantes canGas, as deixárão pas ar entre os ri3co
do usto, superiores porém ao perigo da passagem.

Do prisioneiro soube o nosso Commandante com indivi
duação o estado da Ilha, e exercicio elos Hollandez . que
era andarem di frutando as lavonras elos moradore , re
colhendo seus frutos na praça para fornecimento elo seu
Presidio, que já mais avultado com @ soccorro que tinha
chegado de Pernambuco, carecia muito de su tento. ão
intimidou aquelle ao nosso Commandante, porque jú o seu
campo se achava tambem mais engrossado) assim de mora
dores, como le Indios. Ordenou logo aos Capilües Mancel
de Carvalho neJoão' a co, soldados ambos de valor e reso
lução, que com as suas companhias passassem ú Ilha a
talar a campanha, e a fazer aos inimigos a maiores hos
tilidades: e elle com o resto da sua gente os foi seguindo
alé se acampar em hum lugar mais proximo ú dita Ilba, e
o mais conveniente á distribuicão das suas ordens na oc
currencia ele algum repentino acc"ielenl.e.

(') ManOlll d Curv:dho Banciros, irmão do Capitiio-mór AlIlonio III00liz
Rlrrciro:', lJcl'l'cdu, Awwcs II. 8ut),
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Chegárão os dous cabo a tão bom tempo, e com tão bom
nccesso, que em varias encontros com os Hollandezes lhes

ma tárão mai de cincoenta soldados; obrigando aos mai ,
que andavão espalhado, a recolher-se ao recinto da sua
praça. Porém para resarcir o damno, que as nossas parti
das tinbão causado nas suas tropas, sabendo que o Capitão
ManoeI de Carvalho estava com quarenta soldados desfazendo
humas lavouras no sitio da lnhaúbas ('), expedia logo se 
senta Hollandezes com cento e cincoenta lndias, e ordem ex
pressa para que os acommeltes em nas vantagens do eu
mesmo descuido sem dar quart.el a pessoa alguma.

Quando já ião chegando ao lugar destinado, forão preseTi
tidos das nossa sentinellas, e tomando todos com pressa
as arma , recl1açárão os aggre sores com tanto brio e va
lentia, que os derrotárão, e pozerão em vergonhosa fugida,
indo Eempre picando-lhes a retaguarda com tão bem ajusta
das emboscadas, que junto da Cidade, até onde os seguirão,
já não i{io vivos enão algun Francezes, a quem da no sa
parte se permittia bom quartel, aos quaes mandou o General
bollandez nforcar parecendo-Ibe, e suspeitando não peleja
vão contra os Portllguezes conforme os rigorosos preceüos
da milícia. A'sim c1esabafflva este cabo no eus infortunio ,
faltando a justira, por não parecer faltava as obrigações de
acautelado,

(') BCl'l'cdo t:hama a e te sitio Nhaúma . . \nlllles ns. 883 e 88G.
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no ~IA1S QUE OBRARÃO OS NOS O PORTue 'EZES ATÉ COI 

CLUIRE)I A nESTA RAÇÃO DA LIDEnDADE.

Tinha entrado o mez de Junho de '1643, e já mai adver
tido' os inimigos fugi~o muito de e enoontrar com o nos o
ferro' porque do Portugueze experimentavão elles tão
pesados golpes, que a bom livrar (quando não ficavão em
.Ha) se recolhião qua i empre com as mãos na cab ça.

Errro 13 do dito mez, dia do glorioso Portuguez Santo An
tonio, e dava fundo na barra do Maranhão Pedro de Albu
querque, Fidalgo da casa real, oom patente de Governador
e Capitão-General do Estado, a quem o Sereníssimo Rei o
Senbor D. João IV, compadecido do cativeiro de seus vas
sa1l0 , informado já do esforço que aquelJes moradore tÍ
nhão tirado da sua mesma fraqueza, recommendava o soc
corro da Cidade; a cuja barra chegou com huma feliz viag'm,
tendo partido de Li boa nos fins de Abril, em huma grando
náo bem fornecida de soldados e munições de guerra, e
nella tambem uma luzida Missão de luatorze Religiosos, que
conduzia fervoroso e apo tolico Padre Luiz hgueira, qne
para ess effeito tinha passado ao Reino.

Fiado na egurança das suas amarras, esperava o nosso
Governador certificar-se do estado da terra' porqne não
sabendo se estava por nós a praça, prudentemente receiava
acommetter o porto, para que não perigasse nolJe a impor
tancia daquclle occorro, c c perdessem de todo as e 
perançns do remedia daqul;lllcs valorosos Portngueze .

landoll ui parar alguma nrtil!1aria, para V r se adverli
ao os nos os mantlavão reconlJecel' a náo, qne pelas su:!s
bandeiras bem dava a conhecer que era de Portugal. Adver
tidos o tiros no nos o ;:tITaial, discorreu e bem Antonio
Teixeira o que poderia el') c e.-pedindo logo cm dnas
canOas oito soldados com o sen Alreres ,loão da Paz, c cin
coenta Indios repartidos, recolTImendou ao cabo averiguas
se com exacção a causa daqueHes tiros, e est.ando surto na
barra algum na \lio crue parece se de Portugal, o abordasse,



c ílll'ormaml0 mindamento ao CapiWo do qu' pa ar3. o
p r u3di o a Duscar a ancoragem ela ViIla de Tapuyla
péra, que era o unico porto quo tinhamos então á no sa
obediencia.

Partio João da Paz, e pouco depoi do montar 3 ponL;},
que chamão da Ar"3, topou com hum lan~hão ele Hollande
zes com vinte c ete oldados, que ,'inhão de Araçagy; c
como era de temido c de prompta re oluç::io, não obs!.<1nte a
grande de igualdade do numero, abalroou o inimigos com
tão formiLlaveL golpes, que o que não ficárão mortos, se
renderão prisioneiros á valentia do scu braço.

O desvanecimento desta glorio a acção o fez de altender
com reprehen ivel nota as orden do seu Commandantc,
bu cando com pre a o no o arraial, em lugar de conti
nuar na dili!1encia a que fôra mandado, receiando talv z não
mallograr com a segunda a primeira empreza.

Vendo o Governador que de terra não chegava embarca
ção, llppondo-a ainda no poder dos HolJandeze , mandou
levar a amarra, c com vento feito foi correndo a co, ta de
10n!1Q m dE.\manda ela Cidade elo Pari!, com notavel
audade do venerareI Padre Luiz Figueira, c de seus fer

voro os companheiros, por se não verem senhores daqueUa
terra, que elles chamavão de Promis ão, e á vi ta da qual
se tinhão mallogrado todas as sua esperança.

Foi te de cuido d João da Paz totalmente oppo to á
ultima conclusão da liberdade dos moradore ; porque sem
duvida os militare~ brios de Pedro de Albuquerque não ba
vião de perder hLlma tão boa occasião de acabar por buma
vez 'oro o Hollandezes, auxiliadas as nossas arma de hum
tão importante soccorro, e de tão luzidos e valoro O' 01
dados, a quem seria mai faeil vencer na Ilha do Mar::mbão
as forças da Hollanda, que no baixos da Tigióca a força
lD\Tencivcl daquelles mare~.

A seu tempo veremos de huma YCZ, encadeada tantas de ~

graça.
Não deixou Antonio Teixeira de 1\Je110 de e~ tr;mhllr com

a~p(:r('za, e cyeridaLle ue l.lperior a ue ordem elo sl.lbclilO
embora rBve lida com os applau o c gloria do vencimento
elo lanchão; mas como se via lisoogeado da pro peridacle da
ua fortuna, nDo c demorou muito em mclancolieo dis

cm o cuidando Ó no fim glorioso da r tauração da
lib.erdade, a fJl1(' moi:; qqe 111 lo o animava o 111(', mo temor
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dos inimigo , que já re. peiLavâo as noss:Js partidas como
raios ele ~larte, em cujo estrago perdião sem a menor van
tngem as >idas.

Emquanto Pedro de Albuquerque navega para o Pará,
vejamos °que obrão os nossos Portuguezes no Maranhão.

Ia correndo o anno de 164·3 com tão favoravel aspecto
para os Portugueze , como desgraçado influxo para a nação
hollandeza.

\ ario , e para nós gloriosos farão os encontro, de hum
e outro partido: o mai digno de memoria entre todos. e
o que parece decidio por ultimo o glorioso fim ele tão re
nhida guerra, foi o do mez de Agosto. no mesmo sitio a
que cbamavão d:J Inh:rúba ,no qual o G neral hollandl~z

fez hum do maiores es(orcos das sua' armas.
'oube elle que naquelle lugar '-e achava o Capitão Ia-

. noo.1 de Carvalho com quarenta soldados e alguns Indias.
lia diligencia de fazer farinha para o ordinario e preciso
su lento do no '0 arraial, e como de ejava descarregar
sobre este valoroso Capitão toda a furia da sua colera, pelo
muitos e graves damnos que delle tinha recebido a sua
milicia; informado da louca disciplina militar, com que os
nosso andavão discorrendo de huma para outra parte,
menos cuidadosos da sua conservação, que da factura das
farinhas) discorreu seria facil ú sua infautaria degolar a
nossa entre os accidentes do seu mesmo descuido.

Fez sabir d~ praça hum luzido destacamento de cento e
oitenta soldados, e igualou maior numero de Indios para
derrotar o nos o peqúeno batalhão.

Com elIeito aos 10 de Agosto foi sentida a sua vanguar
da, de dou Indios que nos servião de guardas avançadas,
os quaes devendo logo retirar-se para avisar aos companhei
ros, inconsideradamente quizerão aproveitar a setta que
tinhão nos arcos, e apenas a di parárão e farão vi tos,
quando no seu alcance farão alguo,- mosqu le , com que
castigárão a ousadia ele hum despedaçado elas balas, e o
receio do outro, feito por industria prisioneü'o pora lhes
servil' de guia ao quartel dos no os soldados. Seguros
caminbav50 com pres a ao lugar onde e acliava o maior
c.orpo da nossa inümtario, que sem duvida seria totalmente
de feita a lhe fal.tar a protecção divina, porcrue Jevantau
do os lndios auxiliares dos Hollandezes hum grande urro
como costumão, pouco antes de lIwes irem servia este de
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aviso para tomarem a totla a pressa as armas e esperarem
a pé quedo o alaque dos inimigos.

Ime tirão ellas logo aos nossos já formados por hum
(los eus officiae, por e acbar algnm lanto desviado eu
Capitão Mnnoel de Carvnlho; ma Coomo ra de igual o
partido e maior o OJ"lJulbo do" Hollancleze, foi precisá
irem cedendo o campo e largarem ponco a pouco o ter
reno, até ganb;lrem bum lugar que abl50 seria mais van
tajo o ii ua defesa. Era este bum cotovello que formava
o caminho defendido de lJrandes e espes as arvores.

Aqui. e fizerão fortes apezar í1:lS inve lidas do inimigo,
Ilue venelo a nos. a obstinêlcão dividio em dous batalllõe' a
sua infantaria, que com hUlu lhe incommodava a frenle, e
com outro o mandon élcommetter pela relaauarda, fazendo
ao largo hum meio ircul0 pelo me mo mato que defendia
o nossos p lo co tado para que mettiuos entre tlou fogos
ou se rendessem vencidos, ou acaba sem' a vidas ao e 
trago das uas bala'. O nos. o cabo que via já irnminente o
perigo do seu peCJlleno batalhão, tirando força da mesma
fraqueza, c animando ao seus em altas vaze lhe lem
brou o valor antigo com que tinbão de prezado os maio
res perigo e mandando a todo que se encommenda em
ao esforço de huma desesperada defe a, visto lhes não res
tar outro remedio, que ou vencer ou morrer na empreza,
acommetLessem com brava resolução o inimigo que
lbes ficavão na frente, com a espada na mão, ante que o
batalbão que já os bu cava pela retaguarda os mettes.e no
meio dos dous corpo .

Executárão elles a ordem com tão heroico valor e di ci
plina militar, que como furiosos raios fazião em pedaços a
quantos se lhes oppunhão. E como da primeira se souberão
desembaraçar com brevidade e não pequena fortuna, passá
rão logo á segunda empreza, recebendo ao que os busca
vão pelo costado, e que ainda ignoravão a derrota elos com
panheiros, com tão pesados e vigorosos golpes, que o inimigo
vendo-se atacado pela frente, quando esperava acommet
ter-nos pelas costas, perdeu o animo, e posto em desordem
ficou totalmente desbaratado, deixando no campo todo o
grosso de seus batalhões, sem mais perda da nossa parte
que a de quatro soldados e oito lndios mortos, e hum pe
queno numero de feddos, signal evidente do muito que Deos
e a Santissima Virgem favorecião a nossa causa.



Fui esta rivtoria tallto mais gloriosa, (luanto mais <les··
igual o partido elas no sas arma, e por isso clirrna ·cm
(lurida de etcrna memoria nos nosso allnaes e nos da fama,
a valentia e resolução do no~so soldados.

'enhore do campo e de hum impOl'Lante de pojo, c ale
gravão os nossos e davão mutuamente os parabens, e .i~1 o
seu Capitão Manoel de CiJrvalho (qtlC ao principio os a u
tau e fez pôr em armas, cuidando erem reliquias lo ini
migo que unidos os buscavão) demandava o GOmpanlH'i
1'0s com alguns Portllguezes e Jndios, que no aminho
tinllão derrotado huma partida bollandeza que o scu COlll
mandante havia deixado naquelle lugar para nos cortar a
retirada; pOTém foi tão bem as istida do valor clo nos o
Capitão, que á custa de eis feridas comprou a gloria
daquella acção, que fez ainda mais plausivel a anteced nte
victoria, que todos t1verão como especialmcnte da mão de
Doas, a quem derão todos as devidas graças: o de tudo
avisárão ao seu General Antonio Teixeira, que no arraial
festejou a noticia com repetidas salvas, e ao Senhor do
exercitas mandou render muitos louvores, cabendo não
pequena parte deste tão pio como catholico agradeciment
ao nosso veneravel Padre Benedicto Amodei, que não ce 
sava de encommendar a Deos com fervoro as upplicas o
feliz e desejado fim da nos a liberdade e da total ex.pulsão
da heresia.

Estes e outros encontros de menos conta ensinárão,
muito á sua custa, aos Holl:lDdezes a serem mai acautela
dos e a viverem mais receiosos, não se fiando já senão dos
reparos e recinto dos seus muros, e da força respeitavel de
seus canhões.

Recolbidos todos á praça, ~ppellárão para o beneficio do
tempo, esperando que e te lhes tl'ouxesse algum soccorro
de Pernambuco, semo qual se não podia conscrvar por muito
tempo aquella unica e mais importante força, por terem jil
de amparado todas as outras, querendo prudentemente que
'os membros acudissem á cabeça, por cuja conservação de-
"ião sacrificar aquelles a adversidade da sua fortuna.

Antonio Teheil'a de Mello, que não desejava mais que tecer
a ultima coroa aos seus triumphos, vendo-se já com hum
bom soccorro, que do Pará 1l1e mandava seu Governador e
Capitão-general P dro de Albuquerque, animado das elfica
zes instancias do bom Padre Amodei, que, po ta toda 'ua
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conrianra em Deo , lhe promettia o feliz successo da xpe
diçflo; destacou algumas partidas, que di correndo pela
]ll1n impedis em todos o viveres aos inimigos, senhorenl1
do-se de toda a campanha para pórem em lJllm formal
bloqueio aquella praça.

Foi esta huma das mai acertadas disposições do nosso
Commanclante, e a que pôz em maior desesperação os l-Iol
Janc1ezes, depois que virão que Antonio Teixeira for
mava novo campo na Ilha com todo o re to das uas força .
ere ci:l a falta de mantimentos na fortaleza, e nos Hollan
dezes o receio de o bu carem com as arma nas mãos.
Temião muito que os moradores, lembrado. das grandes
violencia e al'frontas qne tinhão delles recebido, vendo-se
agora victorioso~ descarregassem sobre elIes a sua j u ta
vingança.

Embaraçado se via o Governador da praça não querendo
pagar por todos o desafogo da colera do Conde l\Iauricio de
Na san, General de toda a conquista brazilica; ia entretendo
com esperanças a sua infantaria, assegurando-lhes 3. brevi
daue do occorro, se quizessem sacrificar mais alguns dias
ao oITrimento, e forçando a sua con tancia; porém elles
vendo que picava afome eo valor dos Portuguezes cada vez
mais proximo aos seus muros, protestou a maior parte que
era conveniente e de maior serviço da ua Republica o de 
ampararem aqueHa praça, antes que algum repentino a.salto
os fize se aceitar os parLidos ao arbitrio dos vencedore ,
que ainda e tavão em tempo de salvarem com as vidas as
suas famílias e fazendas.

Não desagradárão estas razões ao General hollandez, e
vendo-se já destituido de meios para a sua con ervação e
subsistencia, tratou de mandar pôr correntes aIgun va -os
para o seu transporte, o que ajudou muito hum navio por
tuguez que desgarrando- e da frota do Brnzil veio a cahir
na mãos dos Hollandezes, que aproveitando-se de te e dos
mais que já tinhão prompto , aos 28 de Fevereiro de '1644,
depois de ter mettido á bordo o que poderão, en ravada a
artilharia e tiradas todas as munições de boca e guerra, se
embarcárão e largárão a terra a seu legitimo soberano,
depois de a terem occupado com manifesta injustiça ponco
mais ele dous annos, porque senhoreando-se della em 1641,
tempo em que já estes domínios não pertencíão a CasLeUa,
com quem aIIollanda tinha declarada guerra, bem e podião

23
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julgar por piratas huns bomens que sabenelo muito bem
estava ele posse do Reino o Serenissimo Senhor D. João IV.
com q1.1em a sua Republica não tinha contenda, pare ia
justo se não fizes em usurpadores de huma conquista, que
paI' nenhum titulo lhe pertencia.

Além de que, a misericordia de Deos, compadecida de tan
tas alllic ... ões daquelles povo, movida ao que parece das ora
ções do fervoroso servo deDeos, oPadre J,eneclicto Amocl i,
quiz por ultimo arraor":lr ele entre o trigo aquelJa maldita
zizania, desterrando por huma vez a here ia daquella terra,
que á custa do suor de tão bons operarias se tinha consa
grado ao seu divino culto' o que manifestamenle se via nos
muitos e de. iguaes encontros que as nossas armas tiverão
com o inimigos, onde a yalentia dos no sos restaurador
só a milagres da Omnipotencia podia tril1mphar de forças
tão poderosas e de inimigo tão formidavcis, depois de per
der na guerra 1,500 soldados escolhidos.

Desamparada a fortaleza pIos lJoll:mdezes, teve logo no
ticia o nosso General Antonio Teixeira de Meno, que, com
inexplicavel alegria e da de seus soldados, mar 'bou para a
Cidade, onde entrou triumphante, pisando as mesmas pal
mas que tinha cortado á forç~a de seu braç.o. Buscárão Jogo
a Igreja da Senhora da Victoria, rendendo todos graças ao
Senbor dos Exercitas por tê-los livrado do infame cativeiro
em que até ali tinbão gemido, e de que prodigiosamente os
tinha tirado; ajudados mais ua podero'a interce são de
:Maria antissima, que do poder ue suas armas, tão c1esj rfua@s
á forças da lIollandá, Dação domin,mte naquclle tempo
pelas grandes armadas com que se fazia respeitar na costas
do Brazil. E não obstante os dous importantes soccorros que
l'eccMrão no MaraJ.11hão, "indos ele Pernambuco, sempre os
nossos restauradores se oppuzerão com sua co tumada va
lentia ás armas hollandezas, qne ultimamente deixando a
praça nas mãos dos venoedores, moslrál'ão ao mundo Lue
sem ajmla de Portugal sabião os Portdguezes sustentar
nos as conquistas, pelejando como Heis vassallos pelo seu
Hei, pela Patria e pela defesa da propria liberdade.

Acharão os moradores t.otalmente desfiglll'ada a sua ci
dade, e mn.is que tudo os Sagrados Templos, porque a fuda
dos hereges, não podendo descarregar os go'lpes nos nossos
soldados, commetteu o maior destroço .contra os seus
cl ~ samparados eclificios: achou-se en(jravada a artilharia da
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praGa, s m efue nel1a honvesse ousa que pode e enir ao
no o reparo, menos ú defesa. Em uma palavra, o que não
e tava reduzido a estrago não deix.ava de padecer sua ruina;
por 'm os moradore , que a passos apressados bu Cávão já
) abrigo da cidade, cont()ntes com a liberdade que possuião,
adoravão 'om ellas tantas perdas, e cuidando só de recu
p ruI' o perdido, Lratavào de se restituirem á antiga pros
perillad que logra vã '

Prim 'iro qne tudo 'xp L1iO o nosso Ca[litão-mór avi o a
Portugal (por ter já fallecic\o o Governador do E tado) da
feliz conclu ão tia liberdade e do estado em que tinha ficado
a ddaue depois da deserçiio uos Hollandezes; e o quanto
cuidavão elle e os moradore de refazerem as uas ruina,
muito em particular a fortaleza, que muito nece sitava de
muniç.ões le guerra e ue alguma artilharia, por não terem
deixado os inimigo mais que qu::ttorze peças. Dava tambem
conta dos postos que tinha provido na pe oas mais b ne
m rita que com distin ção o ajudárão llaf[ueUa campanha.
E foi c la noticia tão agradavel ao ereni simo Rei, primeiro
Pai e Protector da nossa liberdade, que, attencl ndo ao
levado mel' cimento 1I0 empre grand Antonio Teixeira ele

~leUo, I ara maior credito de ua militar condu ta con
firmou todo os 1'0~ to que elle tinha conferido ao:> ens
01Ti 'iae '.

ão con l;.\ de outra l1Ierce mais avultada por não 0
brevi\cl' muito, d [ois desta gloriosa restauraç:,ão, qne a
não lhe atalhar a morte os progre' o da sua ventnra, re
ceberia da real mão o merecielo premio de sua esclarecida
acções, por ser hum heróe, qn \ bem m recÍ'l estatua no
templo da Fama (').

O no o Padre Benedicto Amodei, que era o unico Je oila
que então e a hava 110 Maranhão, e com cuja virtude
o f rvoro n admoestaçõ s o tinhão animado os 1'e tan
radore a levar a L1iante, e concluir por ultimo tão glo
riosos principio . venelo- e agora com o campo livr' para
dilatar o eu zelo na salvacão e couver fio da alma dos
Portuguezes e [ndios, que tõdos o veneravão por Santo, p lo
admiravel ele snas virtudes e espirito prophetico om que lhe
assegmoll empre o bom 'uccesso de tanta~ victorias, não
perdoava a dillgenciacom que pode se acudir a cada hum

(") BCl'rêcl0 em SCIlS Anl1aes lamenta. a injustiça. com qll e S !JOl1W com
este bel1emcrito cidadão (l (}I)\"1'110 da Mclropole,-N . "26, !l27 e fl29.
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com :JS industriosas fadilJ"as da ua anlente carillade, que a
toLlo abrangia} e muito e pecialmente ao s us amados
rndios; a quem os esforços da sua grande pacieucia c bran
dura procll1'on logo de viar de alguns erro em CJue os
tinhão mettido os hereges. aproveitaOLlo-se da sua naLur:ll
rndez. h para CJne se v ja o muito que he benemerito ao
Maranhão este apostoli o filis ionario, e os grande ervirof;
que elle e seu bom comrnmbeil'o, o falJecido Padre Lo\- o
110 Couto, deiXOU a seus Irmãos, feito a Deo e a eu Hei}
quem aqui copiar fielmente as certidões seguinte, uj
ol'iginae' auLbenticos e a hão em nos o potlet'.

Cel'lülito.

«Antonio Teixeira de~lel1o, Canlleiro professo da Ord m
(le Cllristo e C::tpitão-mór CJue fui de'te Estado Jo Maranhão.
Certifico fJue tendo o inimigo bollandez occupado a cidade
ue S. Luiz, cabeça do E tado, e todos os principaes lugare ,
eng'enhos e mais fazendas delle, e ujeitos a. ,ua obedi neia
todos os moradores, as im portuguezes, como naturaes rIa
Lerra, na falta do Governador Bento Maeiet Parente do
Capitão-mór Antonio Moniz Barreiros, fui eleito para Capi
tão-mór; e ajudando-me Deo e ao mais morador'e', jun
t::llllente 001 os Inilio flZemos guerra ao dito inimilJ"o) a im
róra, como dentro da cidade} morrenuo-lhe muita /Tonte'
de ll1::1neit'a que o obrigámos a deixar a praça, o todo o
Estado livre da sua sujeição e armas} sem para is o termo
SOCCOITO algum de Portugal' o para que a touo tempo
coo te a ,erdade, declaro e certifico qu u sobredila res
tanração e guerra que se fez ao inimigo "e deve pl'in ipaJ
mente ao zelo e indu tria dos Padres da Companhia, porque
o Padre Lopo do Couto, Superior que então era da ca a do
l\Iaranhflo, foi o que com grande risco da sua vida tomou :.í.
.'uo conta esta empreza, fallando ús pt'incipa -s pe soas d te
Estado, e exhortando-nos a que tomassemos arma contra
o inimigo fazendo-se :Js juntas o conselhos c1entl'o da me ma
casa dos Padres; e posto que rompendo-se o segt'ef1o, che
gando aos ouvidos dos Padres Frei N.... e Frei N.... , truba
lhárão muito por nos cU suadir de que o intentass@mos, c
qne nos ueixassemos estar nu slJjeiçâo em que estavamo ,
dizendo o dito Padre N.... que o caso cru temerario, o o
dito Padl'e N.... que era injusto, illicito, c que ficavamo
r,xCiommungaclos; comtudo prevaler,eu a cfTtcacia e zelo elo
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Paul'c Lopo do Couto, o qual era tão grande, C[LIe, perd ln
do-sc por ulpa do Capitão-mór Aotonio }Ioniz huma grande
occasião em quc ,e podia tomar a cidade, o dito Padrü o
sentia tanto que no mesmo ponto cahio mortalmente en
fermo, e dcntl'o em poucos dias morreu, a juizo de todos,
de entirnento: e succedendo-Ihe no cargo o Padre Denedicto
Amollci varão insigne em virtuele e san(;jdade, e yenerado
como tal em todo e te E tado, continuou na mesma cx
hortar,~lo animando a todos a que nâo desi tissem da guel'l':l,
e promettcoelo por muitas vezes o bom e feliz successo della,
com circumstancias tão particulare, ácerca dos tempo,
lugares e pe soas, que os seus dito farão julgado de todo
por prophecias ecomo taos os veneravão, ecom elle se :1Oi
mavão muito a qLlalquer empreza por difficultosa e perigo a
que 1'0 e; estando o dito Padre ne te tempo, todas as noites,
em oração diante ele Deos, na qual por muita vezes foi
yi:to arrebatado c suspenso no ar, como testeficão I e oas
dignas de toda a fé; ele maneira que 3 sim a resolução elo
Padre Lopo do Couto, que deu principio e foi o primeiro
molar desta guerra, como ;'lS 01'3 õe e merecimentos do
Padre 13enedicto Amodei, e attribuio avictoria e restauraçi10
cle te Estado; e eu} cm emb3l'go de er Capitão-mór que
governava a armas, o jLIlgo e conre so assim, como tam
bem o conre úrão então e conCes ão hoje todos o Capitãe
e olel~do que na me ma guerra no acbamos' e por pas
sar na v rdaue todo o referido, o juro pelo habito de
Chri to, qne profe so, e pelo juramento dos Santo Evan
gelho . Nesta Cid~de de S. Llliz do ~Iaranhào, em 9 de
Marco de 1545. - Antonio Teixeira ele ~Iello. »

-'óbre o juramento de obediencia, coactivamente feito aOe
E tado da HolLanda, seguirão o no 80 Padres o funda
menl,o dos illu tres e generoso Fielalgo de Portugal re ti
tuilldo o sccptro a sen legitimo eohor, e o mesmo que
depois ftzerão os moradores de Pernambuco por se falt3r
á' condições om que a obediencia foi jurada, ficando facil
ao povo a sua relaxação.

OtLtra cerlicli'ío elo mesmo Capitcio-mó1'.

« Certifico eu o Capitão-mór AD tonio Teixeira de ~Iel1o,

[ue he verdade cfue eu conheço os Padres ela Companhia
de Jesus neste Estado do Maranhão ha 25 annos pouco
mai ou menos, os quaes sempre vivêrão como verdadeiros



Religiosos, assim cm vida como cm costumes, dando de si
venladeira doutrina,:1 im a brancos como a lndios en 'i
nando empre a verdadeira doutrina de Chri to neste E tado,
acudindo com muito amor e zelo de Deos) e honra do . eu
Rei a toda as partes que o chamão; principalmente na 1'e 
ta uração desle Estado, farão a cau a principal ele se res
taurar, e a não serem elte, e tal'ia ainda hoje em poder
dos inimigos; porque elies farão a origem de mover- e a
guerra com que se lançarão fóru, movendo aos natmaes da
terra cansados das muitas ele honras que fazião os herege
em o templos sagrados, ajudando com sua fazenda ao sus
tento dos soldados naqul1lo floe poderão) para conseguirem
o intento começado; anelando os ditos Padres em campa
nha com o soldados, administrando o acramento a todo
os fieis Ghristãos; fundado tudo em o serviço de Deos e do
seu Rei e não movidos de interesse algum. E do que to a a
culpa cfne lhes impntárão, e aconselharem a que matas cm
os Francezes que vierão de arribada em hum patacho a
esta barra, he falso; porque de tal cousa nunca farão sa
bedores, senão quaudo eu fui sabedor do caso. E por me
ser pedida esta certidão para sua defesa lll'a mandei pa ar
na verdade, o que juro pelo juramento dos Santos Evan
gelhos.

«Maranhão, sob meu signal e sinete das minha armas)
boje '1lI de Março de 1647. - Antonio Teixeira ele ~lcllo. »

E ta mesma certidão qua i pelas mesma formae pala
vras se acha passa.da pelo Capitão de mar e guerra e Capitão
mór da Capitania do 'Pará Paulo Soares do Avellar, Caval
leiro da Ordemde S. Tbiago, com a clausula unal - « o que
juro pelo juramento dos antas Evangelho~ por pa sal' tudo
na verdade. E por me ser pedida esta certicl'io, lu'a mandei
passar) por mim assignac1a e ellada com o sinete da mi
nhas armas. S. Luiz do Maranhão, 15 de Março de 1647.
O Capitão-mór, Pattlo Soares do A·vcllm'. »

Quero rematar este livro com il breve noticia das armas
da Cidade de S. Luiz do Maranhão, a quem a injuria do que
devia ser o maior cuidado de seus mm'adore , deu não pe
queno trabalho ao nosso Padre Procurador Geral em Córle,
Bento da Fonseca, para lh'as descobrir em seus livros, pelas
não terem primeiro gravadas nQs marmOl'es ]:lara eterna
lembrança dos vindouros.

... ão) pois, as armas pl'opría ele. la cidade, cabeça em



- 183 -

outro lempo elo E tado, hum escudo coroado, no campo do
qual se vê bum braço armado ele buma espada, de cuja
mão, como de .ILtréa, pendem huma balanças a que ervem
de 'oncbas dons e cudos menores, em hum que pesa menos
se vê as O<ire3 de Liz e armas de Ilollanda c.om estas
letras - "1' -: no outro, que pesa mai, se vê as armas
de Portugal com as mesmas letra - JY - e por baixo
logo a pigraplJe, que lliz: - Pm'}Jonderal - porque pe ou
mais o )71S, ou a justiça das armas ele Portugal, que o 7'is,
ou forr:.a das ue Franca e HoJlanda, com ímmorlal de empe
nbo do valor portulJuez, e não menor gloria da yalenlia
daqu Ue illusLres moradores do Maranhão.





LIVRO III.

ENTRADA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO GRÃO-PARÁ..

"CAPITULO L

DREVE NOTICIA DO 'SEU DESCOBRIMENTO., FUN.DAÇÃO :E :DO

SEU PRESENTE E TADO.

Dissemos no Cap. X do primeiro livro, a -expedição rue
fez o Capitão-mór Alexandre de Moura, mandando a Fran
cisco Calde,ira Castello-Branco ao des.cobrimento da bOca do
grande rio das Amazonas, para ahi fundar huma boa e bem
regulada povoação. Entregou-lhe para esta conqui ta 150
soldados escolhidos, além dos Jndios que podessem servir,
não só ao maneio das embarcações do seu transporte, senão
tambem de linguas muito praticas para attrahir ao nosso
partido o muito Gentio, que se dizia, povoava a costa e ,en
trada daquelle grande rio, que era huma grande parte da
nação Tl1pynambá, de que se povoára tambem o·Maranhão.

A actividade deste Commandante deu huI.. tal e tão
prompto expediente aos vasos e ludo o mai preciso para

. ::lquella perruena armada, que no fins de Novembro de 1lH v
largou as velas do porto de . Luiz e endireitou as suas
proas ao lugar da sua derrota, ccrrendo empl'e a costa de
longo pelo rumo de Esnoroeste, com mais ou menos decli
nação até vencer os baixos da Tigioca, e chegat' com huma
feliz viagem defronte da Barreta, que boje fórma a entrada
da villa da Vigia. Foi subindo esta grande boca, que corre
entre a terra dos Sacácas na Ilha dos Joannes e a dos Tu
pynambás da parte de Leste.

Pac sou a bahia chamada do Sol e a ilha do mesmo nome,
que era hum dos mais agradaveis lugares desta costa para
fundar huma ci'dadc a não serem seus mares tão inquietos
que fazião di1licultoso o ele emharque Ú. náos do Reino e

. .24
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embarcaçüe Lla terra, por ~er açoutada. I()fla aquella co ta
das grandes marezia da tarde) alguma veze' 'om troyoa
das, que ele manhãa perdem os mares a furia., nem :ia o'
gel'aes tão rijos que cansem receio,

Snbio finalmente até o lugar, onde se acha. JlOje formarla
a cidade elo Grão-Pará. E vendo lmma dilatada ensea.da,
que cada vez mai' se ia levantando, até acabar na ponta
em que estú fundaelo o Collerrio da Companhia apeza.r da
oppo ição de alguns barbaras que povoa vão a terra, agra
dado da conveniencia elo sitio Lleu fundo no me mo lu ....a!'
que sene hoje de ancoradouro aos navio do Reino. Tratou
do de embarque do seus soJdados, e o primeiro Portuguez
CJue pi üu aqueHa terra. foi Antonio de Deo , que com o,
mais que o seguião tomou della posse com ignaes de
grande alegria, peJo lugar da povoação, que b:l\7ia depois
ser a capital desta nova. Luzitania. Era o dia ele . Francisco
Xavier, Apostolo das Jndias, a quem elies tomúrão por feliz
annuncio da sua expedição, e como principal Padroeiro de
toda aquella conquista, motivo porque na ca a da Alfandega
e C'.on,'ervou por muitos anuas a sua Imagem em hum ex

celleote quauro. Cuidava Francisco Caldeira, que e a hava
já enhor da boca do grande rio que busca' a, ma enga
non-se, porque a bahia que senllOreava e formava da
verdadeiras correntes dos grande rios Guamâ, Capim,
Acarú, e Mojú com alguma porção elas Amazonas commulli
cada por huma cortaclura, a que cham'lo 19uarapémil'im
pela qual buma pequena parte elaquelle desagna ueste, ele
quem só 1 "le tomar a denominação ele Amazonas.

Desembarcado Franci co Caldeira com toda a ua gentc)
depois ele encommendar o bom succes o da empl'eza á
Virgem enhora, como era de hum animo uperior its
sua lTlcsmas força , primeiro que tudo fez muito por se
fazer re peitada dos muitos barbaras, de quese via cercado
mandando tlisparar alguns pequeno canhões, que ao me mo
tempo que servião de salvas de alegria. não conduzião
pouco a retrabir entre as cautellas do seu mesmo susto ao
Gentio, que não deixava de estar receioso com a vizinhanp
de hum tão destemido hospede. Comtudo, como era pru
dente o nosso Commandante, e sabia muito bem que todo
o poder que trazia era pequeno para, ustentar hum posto
que só e podia conservar na paz e amizade com aquelles
JlaturaC's, ele C'.lljas forras, c.omo senhores qne erão elo PílÍz,
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pendia a ubsi tencia laCfllel1 pr ic1io, exp dio por em
baixadore' alguns Tupynambá da ua comitiva para qlle
pratica em os parentes, e e te a seu alliado certifican
do-os que a ua vinda não era para lhes. fazer dumno nem
tirar a nas terras, ma antes para viverem como amigo,
ommulando a dróga do eus sertões pelas que os Portll

gueze lhes darião, qne erão ferramenta .. pannos, e alguma
outra' cousas tle que mai gostão e neces 'Ü50 o~ Indios. E
que para logo as receber m convida em elIe Embai:\a
dore ao Prin iI aes, que vendo-as aceital' da mão do ell
~[orob xúba ( as im chamão ao' nosso Govel'l1adore), que·
com a paz amizade os persuadia of!'erecendo-Ihes todo o
poder da suas armas para o defe[ der de seu inimigos'
o qu não podia deix.ar ele acüantar os seu intere ses no·
log-ro de mnÜo maiore' conveniencias, c não pouco avan
taj ados lucro .

Li nno'eava a fortuna a Francisco Caldeira, e com van ta
g n muito conhecidas lhe brindava o 0'0. to em tão clifD :nl
to a em preza, não lhe sentl facil Sll tentar o terreno
CJue possuia, nem adiantar em risco a fundação tla c'na
nora colonia, faltantlo-Ihe a ajuda e a si lencia dos natll
raes da terra. bstes a eitando ag ra de boamente a paI.
'om que Caldeira os ('.ouvidava, e oIJerecião para tudo o
qu 1'0 - de serviço daql1ella no\':l povoação; depoi de
receberem deli em paga da ua b m int ncionada fid li
dade muito avantajada oIJerta da ua profu 50 e generoso
e lih ral animo; porque a hua ferramenta', a outro
panno, e a todos com o maior carinho mane '1 repartir'
outros premio, conforme as graduaçõe~ do seu cara ter,
e egundo a maior ou menor dep ndencia da sua amizade.

Entrou logo com o maior calor a ([:lI' principio áquella
ciclade que lIe queria Tegular pelas medidas da grandeza
em tudo igual ao elevado animo com que a pretendia ideal'.
l\Iamlou primeiro levantar terra, om que se formou hum
bom parapeito e em que f z cavalgai' os pequenos canbüe
qu I tl'ouxera, a que derão a nome ele Fortaleza, quanto ba 
tava naque'U tempo para resistir ii il1v:Jsões daquelle. bar
baras, caso que quizessem intentar alguma escnla ou inl.er
preza contra aqnelle pr sidio ; o qual vendo-se j~l rlefeoditlo
por aquell..s to cas muralhas, não (leixava de 'e fazer res
peitavel ao maior poder de sem ·ll1anl.e inimigo, que não
porl( ria mprellcnrler sem nuLavcl ris '(\ a Io.tal e:q ui ~Q dos
llll:,:,d,' iles[;o!)l'itlul'e:.
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Po ta na mell1oL' rúrma, a que o 1empo deu lugar, esCa
pL'imeira fortaleza, se forão arrimando e eL'igindo os eclifi
cio na me ma parte a que boje propriamente se dá o
nome ue cidade, fabricas, que posto não merecessem o
nome de palacios, sempre porém excedião á humilde capa
cidade de tugmios; e como no' matos não fallavão mate
tiaespara a sua constmcção, sendo tantos o Indios jorna
leiL'os, ficou facil a erecção emeno custosa aobL'a. Formou-se
a Matriz de ta.ipa de vara, que ainda que não inculca e gL'an
deza, não deix.ava tIe respirar asseio e devoção pL'opriedade
da Tação POL'tugueza nos actos em que o culto Divino he
o principal objecto da sua respeitavel religião. Este Templo
dedicou a devocão de Francisco Caldeira ao culto de Maria
Santissima.comõ singular titulo de Nossa Senbora deBethlem,
dando ao mesmo temi o á nova cidade o nome de Grão-Pará,
para (fne até no appellido inculcasse empre huma evidente
proya da paL'ticular graudeza com que dos seus principias
foi crescen lo e ta grande porção da nossa America Por
tugneza.

Todo o anno de '10'1(:1 se passou em fundar esta cidade,
então pequena em razão dos poucos moradores que a po
voavão, mas já no eguinte anno de '16'17 renderão á Fa
zenda Real os dizimas 478000, como COfista do primeiro
livro do seu registro, e à vista agora do muitos mil cru
zado com que a-quelJes avultáfão se póde com verdade
inferir o seu graude' augmento, a sua grandeza, e a na
muito, e assaz rendosa fertilidade, o que se verá melhor do
presente ( -do, em que o seu auge h@ 0 maioL' motivo de
não pequena admiração.

Oqne faz mais celebre e ramo ·a a cidade e Capitania do
Grão-Pará, he a vastissimo rio das Amazonas-, por correr'
pelo seu continente em huma prodigiosa distancia, porque
segundo a mais moderna observação .de MI': ele Condamine,
do seu principio, onde póde ser navegavel, que he em Jaen
de Bracamoros, no Reino do Perú, onele nasce até sabir
pela sua grande boca no cabo do Jorte, tem de cmso mil
Jeglla9 portuguezas. Conta aqueHa de largura da ponta do
dito cabo até a do Maguary, que está fronteira na Ilha dos"
Joannes, lt51eguas·, porém alargando mais a ponta do com
passo do dito cabo até ao baixos da Tigióca, terá de boca
6 legua , segundo a observação nesta parte deste insign ~

Academico da Acad mia R aI das Scienci<ls de Pari .
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A cidade de Delhlem do Grfto-Pará está assentada em al
tnra de 330 grãos de longitude, e de latitude bum gráo e
'1.7 minutos ao uI ela Linha Equinocial} segundo a mais mo
(lerna observaçiio do Padre Jgnac.io Samarttoni, da nossa
Companhia, MatbemaLico ele Sua Magestade Fidelissima para
a demarcacões dos seus Dominios. E tende-se a sua situa
ção dividiclã em dua partes com o nome de Freguezias,
h1.1l11a na Campina, outra no qne propriamente e chama
cidade. Tem o seu principio no Convento de Santo Antonio,
donele corre pelo rumo de Nordeste, quarta do Norte,
até acabar na ponta ou Forte do Santo Cbristo, donde e
fórma o seo'undo rumo, Norte- uI dl1 parte do no picio ela
Provincia da Conceição, e he a segunda parte desta nobilis
sima cidade.

A ua melbor dere a !le a entrada da sua me:sma harrl1,
para montar os baixo da qual são preciso ex ceJlen te
praticas, e ainda cIos mais peritos se tem perdido alguns na
ua costa. Montada a barra se topa com huma boa e bem

regulada Fortaleza da parte ele Le te cercada elo mar, e
fronteiro da banda do Oeste Lum Fortim, que acabado, e
po to em melhor fórma, será buma elas maiores forca elesta
barra. Já dentro da cidade e tá o Forte de Nossa, enhora
das Mercês, e na ponta que se egue outro do Santo Cbristo,
a q11e dão o nome de Cast Jlo) e em que tambem está o
TIospital Pt aI dos olelados, ambos de boa e gros a artilha
ria, que a terem destros artilheiros não poderão as maiores
náos (na supposição de vencerem os baixos pelo seu panca
fundo) sustentar a furia das sua bala . Porém o que mai
parece faz inconqujstavel esta cidade, 11e a commodidade
dos matos, e o grande numero dos seus rios} pelos quaes
podem os moradores, como senhores do paiz, re istir e que
brantar quaesCJuer forças inimigas por maiores que sejão.

Tem de pre idio es~a praça paI' ilirecção de seu Excellen
ti siIDo General Francisco Xavier de Mendonça Furtado, a
quem esta cidade deve todo o lu~tT'e e explendor em que
hoje se acha, concorrendo para tudo a real grandeza de seu
FicleJis imo Soberano} bum regimento de companbias li
geiras} em que tambem entra huma ele granadeiros,. com
hum Coronel, Tenente-Coronel, Sargento-mór e mai officiaes
subalternos, toclos gente luzida (excepto os soMado que
sabirüo fraca farda) além das ela Ordenança com seu M tre
L campo, S:lrgenlo-mÓl' C officiae . Compõe- e o politico
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de hum Governador e CapiW -G nera] om sllperioril1ad' ::la
mais Governadore lia E tado, por ser ao presente esta
cidade a cabeç,a de todo elle, por nova determinação de
Sua :'Ifage tade Fideli sima o AUCTustis imo, r. D. José L
Tem Ouvidor e Juiz de Fóra, que lambem b Provedor da
Fazenda Real, ambos mini tros de letras condecorado ao
pre ente com a bec.a e habito da Ordem de Christo. Os seu
cidadão de que se compõe hum nobre e grandioso nado,
gozão o privilegias do do Porto.

Por '1m o que mais faz avultar e ta nobilis ima cidade he
a ua régia cathedral, buma da mais primara a e magni
ficas de toda a nos a America Portugneza.

Ile fundação do Fide1i simo, esempre grande 'r. D. João V,
de eterna memoria. Dotou-a pelas mec1ida da sua real
grandeza. Não se sa1)e ele outra que no ultramar a exceda na
urdem, e mage tade (1(1 Sllas gerarc1tias. Além do Excellen
'Lissimo Prelado, flue he o primeiro e maior astro de te
luzido firmamento, con. ta e la diocese de 24 Conego , em
que entrão 4 dignidade' de Arcediago, Arcipreste, Chantre,
e Mestre Escola; 10 dos sobreditos se nomeão lia Ordem
Presbytera1, l1 da Diaconal, e!~ da . ubdiaconal. Tem mai 'lG
Beneficiados. 12 Capellães do 61'0, em que entra hum ub
Chantre, nCapellãe ml1'icos com AI mestre de solfa, in
cluindo no mesmo numero 1 Organista, S menino do côro,
2 Mestres de ceremoni;)', 3 ,""':lcri ta , 1 Porteiro da ma ;1,

;j varredores e 1 sineiro; estabelecido tudo com tão bella
e perfeita harmonia, qne com razão pôde entrar no numero
da' melho . e bem ideadas Cathedrnes do no 'so Reino.

O me mo augustissimo fundador lhe mandou depoi' eri
gir do' fundamentos o magesto o templo que hoje admira
mos como credito da arte e l' creio ela vista. O Excell llti -

imo D. Frei Guilherme de . ,lo. é, da Orc\em ele Chri tolhe
mandou lançar os primeiros alic,erces até os pôr fóra da ter
]';), e seu Excellentis imo. uccessor n. Frei l\Jiguel de 131]
lbões ela sempre illu"tre Ordem do" Prégac\ore , a e forças
da sna gr::tnde activida le e zelo incans::tvel do Divino Culto,
a p07: no estado em ll11e hoje se admira por hum dos lTIai~

magestosos templos de todo o Brazil, mais pela fórma qlle
pela materifl.

A innata propensão du genio deste Excellentissimo Prela
do de tal sorte adiantou a bell3 h,lrlnonia da sua musica, lJue
não Lem inveja ú mai' miuda e (lelicada soll'u da côrte, dUIHlu
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se extrahirão para csta cath oral o meJlJol'ú' e mais har
monio.o' papei e cantorias.

He o eu Mago a empre Augusta e oberana ?l1ãi deDeo
nm o ingular titulo ue l'iossa . eubora da Grap, cuja festa

se ccl hra com a maior magnificencia aos '15 de Agosto. E
para que e chegue ao c:lbal conhe imento da magestade e
l.lTanUCZ:l àc. la respeitavcl . é, ba ta dizer, que he fundação
ti' hum Hei yerclaueir:lmenie pio e exces iramente liberal
para tudo que dizia respeito ao culto adoravel dos sagr:ldos
templos.. er~l a todos grata a U:l memoria, e admir:lda a

ua r aI magniücencia, cIl1quanto ourarem o marmore e
pr eio. metac, de que e compõe e fórma este oberbo
e mage to o Pantheon.

Orna- e mai ta ciclaLle om hum novo Convento do Be-
lio'ioso Capuchos da rrovirJcia ue Santo Antonio, com Igreja
Lambem nova. muito bem feita e a eiada. 'eO'ue- e o Con
vento do Ilelio'io o Mercenarios, obra antiga, porém a ua
Igreja bena, e bem obrada ú moderna, que acabada não
d ixará de ser hum dos seu melhores templos. OConvento
lias R ligia o' ue Nos a 'enbora do Carmo está feito de
nora, mas por acabar; o eu templo porém posto na ultima
pedei ão 1ela medida do grandio o frontespicio de pedra
marmore, que se vai le\ antan lo, será huma das mai pri
moro a obras de ta idade, por ser feita ii moderna, e de
bom ri coo

Tem i\lisericordia com eu limitado ho pitaI. Tem mai a
Igreja de No a en110ra do Rosario dos pretos, que er"e
tambem de Freguezia ti maior porção da cidade a que cha
mão Campina. T m outra da Coenhora do Ro ario dos bran
cos; mai a de . João dos. oldados, e a capella do anta
Christo, junto ao 110 pitai dos militares, e ultimamente o Col
legio e Igreja da Companhia de .Ir us, C)l.le parece nâo ue 
merecer o agrado dos homen de bom go to pela perfeição
dos seus retabulo , e pulpitos todos ele talha dourada.

Ia. eus subnrbios estão:l duas enfermarias, ou Hospi
cios dos Religioso reformados de S. Francisco· hum de

. Boaventura da Provincia da. Conceição, outro de . .Io.é
da Provincia da Piedade. Este ultimo, obra novaJe que ainda
está por acabar, lando bem a conhecer oasseio e perfeição
dos filhos desta Seraphicil Familia. Consta mais esta Capita
nia de 14 Freguezias, que movido de seu pastoral cuidado
mandou el'i<Jir pela distancia do' rio o cm ludo Ex 'cllen-
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tiS Imo Sr. D. Frei Jliguel de Bulhõ , par;] o que Gon '0]'-
reu com não pequen:J esmolas, e opportuno ub'idio'.

Tem lluma boa ca a de Camar;] com a cadêa ela cidade
por baixo, feita a diligencia' e actividade do Governador e
Capitão-General, que então era Francisco Pedro Gorjão, e
do Ouvidor geral Luiz Josó Freire. Anda-se ag-ora renovan
do o Pal:Jcio dos Governadores do Estado, por mandado tio
Excellentissimo Bispo Governador interino} a que deu prin
cipio no anno de 1076 o Governador Pedro Cezar de Mene
zes, e depois acabou seu succes ar Ignacio Coelho ela ilva,
em boa paragem, e na mellior praça desta cidade em pro
porção e gran leza adequada ao elistincto caracter do go
verno~

Pretendeu depois o Governador Chri tavão da Costa !treire
Senhor de Pancas, fazer novo palacio na praça ela ~Ial,riz,

com intento de ficar o antigo para hospital do~ soldados;
mas depois de estarem já as paredes pela.s vigas, julgou eu
succe sol' Bernardo Pereira de Berredo (e com acerto) . e
não devia largar o antigo pela melhor commodidade do
itio em que se achava fundado.

Do que estava principiado fez ua ~f:Jge tado mercê ao
primeiro Bi po D. Frei Bartbolomeu do Pilar, para palacio
Episcopat que se havia de acabar á custa da ua real fazen
da, mas ató ao presente aind~ se vê no mesmo e tado em
que o deixou a sua primeira fundação, com algum prejuizo
a que o reduzia a voracidade do tempo.

Acha-se ao presente esta cidadeennobrecida de muito e
·bons edificios, com algumas das suas ruas calçadas pelo zelo
e diligencia do Desembargador Juiz de Fóra João Ignacio de
Brito. Finalmente está esta capital do Pará muito diversa a
respeito uos annos anteriores, assim no ecclesia Lico, como
no politico, militar e economico.

A abundancia das fru tas da terra he qua i de todo o anno
entre as quaes tem o ananaz o primeiro lugar no cheiro e
sabor. O clima já foi mais sadio aos seus habitantes, sendo
agora mais ordiharias as doenças, que em outro tempo se ex
perimentavão como raras. Ue finalmente esta cidade lle muito
importante commercio, porque todo o cacáo, salsaparrilha,
arroz, c,afé} .couros e madeiras} que vão para o Reino são
tirados àe-suas terras e sertões: porque do Maranlrão ó se
exporta pannos, solas, arroz em abundancia, C0111'OS, alguma
madeira: c o ouro que lhe entra da c:Jpital <10 Piaguy. Mais
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pouora dizer e não receiára embara:ar-me com noticia
que poderão dar algum trabalho ao hi toriador, que as qui
zer fazer publica pelo beneficio da estampa, porque a mim
ó me basta tratar de tempos totalmente despidos de receio

como cousa menos ujeitas pela ua antiguidade aos mor
sa da inveja, e á rigorosa critica dos Aristarchos.

Baste por agora o que temo di to para se chegar no conhe
cimento elo muito que tem avultado esta nobilissima ca
pital e cidade de Bethlem do Grão-Pará, onde se pMe pa sal'
a vida com muito pouco ga lo (falIa do tempo em que isto
es revo) . porque bum alqueire de farinha que be o pão da
terra, não pa a de hum cruzado, excedendo quasi em dobro
ii medida de Portugal· buma libra ou arrate1 de carne de
vacca não sobe nunca a 8réi , e quando muito 10 réis, e
tambem com pouco custo da natureza, porque nem os seus
fri03 mole tão, nem as sua calmas aJTrontão muito, nem e
crião piolho , pulgas ou per evejos (exceptuando os mos
quitas), que inquietem o omno e molestem o corpo. Toda
e tas conveniencia olIerece esta nobili sima cidade, e qua i
o mesmo a do Maranhão.

25



CAPIT LO II.

DA-SE 11 '~l.\. BREVE :'\UnCL\ D.\.S ~L\lS CAPl'l'ANJ.\S OESTE

ETAno.

J primeira e mais anliga depois da do Mnrnnhão e Parú,
foi a do rio Gnrupy; pOI'!1l1e a expensas do primeiro Go
vernador do Estado Franci co Coelho de CarvaIllo e tinha
fundado nelIe hUIDq povoação, em que estava tambem a
grandiosa aldea de qae farão seus primeiros Missionaria.
os Religiosos da Companhia, que nella tinhão Igreja, e resi
dencia com tres corredores em quadra, que fec.havão com a
mesma Igreja; onde depois assistirão por ponco tempo os
pOllCOS Padres que tomárão a primeira lição de Theologia.
sendo o primeiro Lente de toda a :Missão o Padre Salrauor
do ValIe, que era o Mis ionario da dita aldêa, e que do
Brazil, donde era natural, tinha vindo ao exorcicio de. la:
nOV:.1S reducções, Jarganllo para isso as cadeiras da sua PI'O
, incia.

Assim o achei escripto entre outras noticias elo nosso 'al'
torio do Pará.

Depois seus moradores, pouco agradados da extensão e
qualidades das terras se mudál'ão para o bello sitio 111)

Cuúeté n, onde fundárão a nova villa, de quem aquella Capi
tania tomou o nome, extincto o antigo que antes tinha.

Ko Gun1PY porém se conservou sempre a aldêa, que por
muitos :.1nnos foi da obrigação da Companhia, que depois
a largou por justas causas.

noje se acha reduzida a numero muito diminuto, e mnito
diverso da sua primeira grandeza.

A C:lpitania do CUilete, de que foi Donatario o Excellen
tissimo Porteiro-mór ("), se foi augmelltando com huma grau
clio3a aldêa da nação Apotianga, que do Porôá passou para
a dita villa com o, seu Missionaria, que os tinba descldo, o
nosso Padre Bento Alvares; sendo Capitão-mór e lóco-Te·,

(') nc actualmente a cidade de Bragançn.

("j .Jusé di} ~lcllo c ~OllZU.
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nente por parle 00 Donalario João !lu IIcl'J'pra !la Fonse a,
c dos mesmos moradores que pas árilo uo lrurupy se for
mon a villa.

Tinha além do Capitão-mór, eoado, Yigario, e :\Iatriz
com a Igr ja dos aldeanos, e residencia do~ nossos Mis
o iODario : hoje porém se acha ao enborio f0gio com di
yur J. economJa politica e militar, em razão da total mu
dança da cou-as do Estado, r.uja noticia perten e á rigorosa
chronologia ue tão portento os tempos.

Duscando a Cidade do Pad, se segue a viIla da 'igia.
Dera o 'ereni simo enhor D. João 1\ faculdade a Jorge

Gomes Alemo, 110m m de negocio e tle grilodes cabedaes,
para fundar !luma vilJa na Capitania do Pará.

Depois de lhe dar principio 'om o nom de Vigia, quebrou
110 negocio, e niio podendo contribuir com o multo ga to ,
para acahar lJ 'umeç3do, a dei. 011 tão pouco avultada, que
J'ctluzinllo-a a melhor fúrma o Governador e Capitão Ge
neral Comes Freil'c de Andrade, fez com que ficasse per
tencendo ao real domínio.

Tem bons aros, e he muito farta de peixe e mari 'cos,
ainda qne a Slla situarão, por estar em terra ra~a be nota
vrlm Il te alag·acla.

TI em enado Capitüo e argento-mór da Onlegança.
onservão nella os reverendo lteligiosos cio Carmo Ülill1

j I()~pici , c outro os l'evcrem!os Religio os da )Iercês.
Tem de mais o Padre da Companhia lmma crr:lodio a

Igreja, com principio para fuodí1r ltum Collegio por 'on
c'ssã real lIu Fldcli'simo Scnllor D. João V, de ctema
memoria.

!\. sua Matril: arruinada se erigio 10 funtlamentos por
ordem do Excellentissimo e zelosbsimo Prelallo o Senhor
D. Frei Miguel de Bulhões, qne com pal'ticlll:Jr activi
dade tem promovido a sua factura, e se acha ao presente
muito adiantada esta obra, formando hum bonito e asseiaull
Templo de pedra e. cal, dedicado a Maria Santi ima tl 
baixo do suavissimo titulo ele Nossa Senbora de :lzarctll.
lIe Imagem de summa veneração para aquelte , e todo s
mai moradores da Cidade do Pará, com bum tal re'~ ilo
e devoção, que são continuas 3S romarias, obrigados da
singular virtude de seu admirav is prodigio .

Fronteira qua i á Cidêlde elo Parú da ol1lr:1 banda ua sua
arga e bem c.paçosa Labia fi';1 iI f:apitania c fIl13 Grande
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de JOJnne, ou terra dos acácas, por ter ]mma grandiosa
aldêa desta nação C), gente ladina, e bem industriada, qu
em outro tempo foi do cuidado tlo Heligio os da Compa
nhia, como tambem os mais que se fundárão pelo zelo do
grande Padre Vieira; que elepois passárrto para os re~e~

rendi simos Capuchos da Provincia de Santo Antonio, a Sim
como toda as dos Aroãe e mai nações que os ditos
reverendis imo depois (un(lár~lo.

Além de tJS se achão tambem dua do Heligio o da
Provincia da Conceição. no siLio das MaIJgabeiras e Goyana
zes, 0001 hum lio picio e aldêa no Cayà ("), e outra mais da
Conceição C'O), tudo no recinto da mesma llha, m toda a qual
se admirào as maiores e mais dilatadas campina , que tem
o Estado para as criações do gado vaccum e cavallar m
huma C]uasi maravilhosa IH'oducç,àoo

Tinha Capitão-mór lóco-Tenente) que era elo Donatario, o
Barão da JlIlJ Grande (ao presente Vi. oonde de Mesquitéla).

Hoje tambem como as mais C:1pitanias se acha incluida no
dominio e jurisdicçJO real.

O ExcelJentissimo D. Frei T\liguel de Dulhões) zelo is imo
Prelado de ta Diocese, nle mandou erigil' l"reo'uezia no anno
de 1768 no lugar da Cachoeira para commoelidade e bem
espiritual dos muito moradore~, que na dita ilha s acllão
situado com eu gados e fnendas.

Para a parte ou ponta do Cambú e tá hum famoso pe
'[ueiro de tain11as, que rende muitos mil crnzado ã real
F:azencla, e he o melhor 80ocorro de peixe, mOUra e eeco
que tem os moradores do Pal'~.

No seu maior comprimento de Nordeste. ndoe te tem
esta ilha cincoenta leguas ; na sua maior largura, que corre
Leste oeste) se contão trinta e oiLo legua .

Deixan(10 a cidad o e mlYegando pe<\o rio acima do Mojli,
passado o Jgarapémil'im) e entra na Capitania (lo Caamulú,
di tanle Yinte e oito lagoas do Par:'t na boca elo rio Tocantins
:l poente, ([ue foi do Donntario Franci'co ele Albuquerque,
com a villa do eu me. mo nome, chamada Santa Cruz do
Ga <lm ut~1 .

T m CtlpiLão-mór, Sena lo c :I Matriz com hum ][Q Di-

(') 11' presenlemcnle a povaaçãu tle Salvai erra.

f') 11' pre ClIll'mcnle a yill:t tle ~lon \lI'lls.

r" llr 1'1'1':enfemClltr o 11I"~r de CORrk>i.~.'t~



- 107-

io do TIeUgio os JIer enarios' hoje por' m pertence ao real
dominio .

.\ nld6as deste districto forJo fllndadas pelos Religioso
rla Companhia, donde pa slirão p:lra I) cuidaelo do Reve
rendi imo Filhos da anta Provincia da Piedade.

LarO':mdo a villa de C:lamutá e vai buscando o Tajipuru,
por onde o rio das \mazonas desce e se commLlnica Norte
sul com d clinacão para o .'ue te com os rio GLlanapú, Pa
cajá, .la [u1dú, e Tocantins, que todos orrem do l~ul para
o Sorte, cuja agua, parte 1'0rmanuo a bahia do lIIarapatá,
se e tendem pela co ta de ~lorljgúra ('), por anele tambem

311 m ao mar alto' parte desaguando pelo Igarapémirim,
e vão ajuntar com os rios "lojú, Acará, Capim, e Guamá,

que todo juntos 0111 c3uualo a corrente formão a grande
bahia on lJart'a da Cidade do Pará, que alguns com muito
pouco fundamento dizem ser buma parte da grande boca
uo fama o rio da Amazona, que s6 neste sentido se lhe
pÓIle dar a lnrgll ra ele oiten ta e mais legua .

Do C3al11utá al~ o Gurupú, que lilmbem he Cilpitania ele Sua
Mage tade,. cantão senta e sei legoas até o lugar anele
e acha a fortaleza obre lmma ribanceira elo rio ela ~mazo

na de taipa de pilão e pedl'egulho, que he da mai' an
tigas do E 'lado anele tamlJem se acha hum Hospicio do
Heligiosos da Provincia da Piedad , ql1e a xpen a da na
(teal Fílzenrla lIlC mandou fazer o ereuis imo " ilhor Rei
J. P dro lI, de saudosa memoria, tendo ante' largado
aqnell sitio o Religiosos do Carmo pelo ineM eniente
qne nUlo experimentárão.

lIe Fortaleza de reo'j 'to com Capitão-mór e oldado, e
da d maior CODvenien ia de te graude rio pola muitas
dróga.' do el'lão que senhorea.

Defron[e elo Gllrllpá para a banda do Korte fi a a Capi
l;lnia que foi ele Bento Maciel Parente, e boje be uO uomi
nio regio, onele ao JW sente e acha fundada a graneIo
"illa de .. José do Ma apá,

A maior parte uo seus moradore Uo JlMos da Gracio_í1,
lTI:lndaelos '\ ir para a poroarem ;'1 CLl ta da ua Beal Fazenda
])elo Fideli imo Seulior Hei D. JOljé L

Tem llUm regimenlo de companhias Jigeiras, :;I que cl1a~

mão tio Maeapú, com to<1o o ollciaes ompelente, que

(') Aclnallllrnle "iil;1 do Conrl " na ll1ar~rm ol'iental (lo I'io Tocantins.
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pode1'iãO fazer l1aqnclJa Capitania buma das mais respeitaveis
forcas do Estado.

Ãclla- e fronteira a esta villa a l1ha de Santa Anoa com
homa aJelua do serriço dos moradores e mais presidio; a
maior parte gente descida 1)e10 celebre sertanejo Domingos
Portilho.

Correndo do Gurupá doze leglJas rio acima das Amazonas,
desemboca nelle ao Na cente o rio do Xingú cuja Capitania
foi dada por Sua Magestade no anno de 1681 'a Gaspar de
Abreu e' Freita·. l\ão Iiude averiguar as causas por qoe
não sortia elJeito esta doacão real.

Neste rio se acMo ao pl'esente tres aldêas chamadas 1ta
curuçá, Piraverye Ariçará ('), dos Religioso' ela Companhia,
fondação soa, como tambern a aldêa de Caveaná r') do Reli
giosos ela Proviucia da Piedade. Da parte do poente, acima
de Gurupá, Dca o Forte do Panl ("'l, com omcial e so1Uaelos,
seoboreando a melhor salsaparrilha do Estado qual a que
se descobre por todo este rio,

Até aqui me pareceu devia tratar com mais algoma dis
tincção de tes lugares, por estarem comprelleudidos 00
nUUlero das Capitanias, e como taes sujeitas á esta capital
lia Pará, de quem des'járamos dar mais ampla noticia, a
não exceder a sua urandeza os curtos e toscos rasgos da
nossa penoa. A seu tempo fallaremos das muitas Dlcl J<lS qne
fundárão, nações que reduzirão, trubalhos que pildecêrâo c
o muito que trabalbáeão os filbos do fervoroso Patriarcha
Santo Jgoacio 110t' lodo o 'rio das Am:nonas (do qual dare
mo primeiro lll1ma lIescripçãO geogeapbicai, sendo muitos
os que ne ta conquista derâo gloriosamente ,1 vidas no
servico de Deos e do seu 11ei.

Po", agora quero acabar este capitulo com a breve noticia
flas armas com que se eono!)recell em seus principias esta
ilJu tre cidade, CJ ue devendo estar gra vUel3S em marmOl'e j

para eterno monumento rla ua grandeza, apenflS as encon
trilmo , depois de muito estudo e diligencia, em hum elos
antigos escriptos do nosso cartorio do Pará, ctt! lambem
os pé.lpeis sfto bronzes cm que se perpetu50 as mais plau i
"Veis e illustl'es memorias.

(') Estes tres lugares são hoje as villas de Oeiras, Pombal e Souze!.

í") Teve posteriormente o nome de Rehol'dclln, na ilba de Cavcaná.

(.. ') J'fr bnjc :t vil1a rle AJlllriJ'im.
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Farãu [lois as arlHas da 'itlíltlO tle Delhlúm elo Gl'ão-l'Jrá
hum escmlo grande esquartelal1o. de huma parte do qual.
em campo azul, se via bum castello de prata, e nelte bum
e-cuuo de amo com as Quina de Portugal, pendente ele
um trancelim de peclrílria. Em cima do ca tello, rle ílmbo.
o la(los sallião dOll braços: hum, oITere endo bum ce to
de Dure, com a inscrip ão por baixo - "FeTcat rolemU1J1, - ;
em outro, hum cesto de frutas com a inscripção - T1ÜÚ1S

lalclll-; do outro lado, em campo cle prata, hum sol retro
crrílrlo, correndo do poente para o nascente, e a in cripcão
- RecUor cum relrogradu. -' e logo outra - íVequaq1wm,
minima cst - > com um boi ê uma mula por baixo, olhando
para o me mo sol.

A intelligencia de tílS armas quero deixar ao curiosos e
sabias leitor s, paI nos parecer já t13mpo de continuar o
fio da TIistoria pelo que diz respeito ú primeira entrada da
nos a Compílnhia neste vasto 1err no do Pará e rio da
. maZOTIíl ..



CAPITU LO III.

ti·Til.\.. NO PAnÁ. o PADRE LUlZ FIGUEillA, PAU'!'8 DEPor

PARA o REINO A BUSCAR OPE1IARIOS D \. COJlPANlIfA PARA

ESTA TIo GRANDE SEARA, E VOL1'A PA.nA o l\[Al1ANIIÃO

CO)l lIUMA GRA.NDIOSA MISSÃO.

Já dissemos no Cap. III do Liv. II o grancle fervor em
que urc1ja o abrazado espirita do Padre Luiz Figueira, para
so 'correr as muita~ almas que morrião no gentilismo em os
vastos e impenetraveis sertões do vastissimo rio da Ama
zonas. Bem quizera a sua grllnde cariuade remediar a todos,
se assim como lhe sobejava vontade lhe não faltassem O'
meios para pôr por obra, entre o limitado ele sua forças,
buma conquista espiritual, tanto do agrado ele Deo e tão
proficua ao augmento do Estado, pelas novas reducções com
que o podia engrandecer em beneficio dos moradores ela
Capitania do Pará.

Quando já se via mais des~mbaraçado, do muito que teve
a fazer no Maranhão, communicando primeiro estes ardentes
desejels com seu amigo e bemfeitor, o Governador e Capitão
General Francisco Coelho de Albuquerque, como já tocúmo ,
approvando-os epromettendo-Ihe este sua ajuda, partia na ua
companhia para o Pará, em Maio ele 1630, que foi o ulLimo
da vida e governo de tão esclarecido heróe ; cuja memoria,
se foi então saudosa para todo o Estado, se faz agora eterna
na nossa Historia para o nosso agradecimento.

Quatorze annos depois Gfue chegon á cidade d Maranllao
linha gasto o tempo o Padre Luiz Figueira no laborio o
exercicio da salvação elas almas dos Indios e dos Portuglle
zes daquel1a cnpital, discorrendo de umas para outras partes,
com tão agigantados passos, que, sendo JHlm ó, valia por
muitos operarias; e sem mais companheiros que os dou
fervorosos Sacerdotes, Belledicto Amodei e Lopo do Couto,
corria :JS aldêas, assim da ilha como da terra firme, com
tanto cuidado e prompta diligencia, que p:Jrccião as islidas
de uma Provincia inteira, nhrangenc10 a todos u seu gralldg
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zelo e soccorrendo aos mais necessitados a sua fervente c<Jri
dade. Erão homens por natureza, porém seraphins no abra
zado de suas palavras, Cherubins na explicação dos l\Iysterios,
e Anjo velozes na dLtribuição dos passos com que ID"ulti
plicavflo tão remontados gyros.

Cbegou finalmente ao Pará o Padre Figueira em mais
outro trem, que o sustos da viagem, e os incommodos desta
ainda pouco seguida navegação. Hospedou-se em bum Uos
picio e.ntão dos exemplarissimos filhos de S. Francisco da·
Provincia de Santo Antonio, experimentando no caritativo
trato destes edificativos Religiosos carinhos de Irmãos e ve
nerações de homens de Deo ; como quem media os respei
to pelas virtudes, sendo já tão notarias, como admiradas
as deste apostolico .Missionaria, e veneravel Servo do enhor~

molivo por que lhe con agra a nos,a Historia repetidos
ob equios de eterno agrarlecimento.

Primeiro que tudo cuidou no remedia das almas daquelles
moradores, sendo-lhe preci o puxar por toda a sua natm:l1
eloquencia, para desde o pulpito lhes afeiar a injustiça dos
cativeiros (habitual peccado em que tropeçárão sempre
suas cODsciencias), até abrandar com a valentia de seu e pi
rito aquelles corações tão licencioso na vida, como endure
cidos no depravado dos costumes. Era ineaosavel o zelo
com qne se oppunha aos vicias, e reprehendia os peccado ;
e como era respeitado, não só do Governador, senão elos que
vião o puro procedimento de sua exemplar vida, era notave!
o frnto, e conhecida a emenda daquelle povo; que por falta
de Prégadores, que lhe evangelisassem a paz e bens da
alma, vivia cego, sem ainda lhe repontarem, como devia ser,
:JS luzes da Divina Graça.

No mesmo tempo em que cuidava na reforma dos Por
tuguezes, não se descuidava, apezar das maiores fadigas, em
traçar o modo como havia de acudir a tantas e tão desam
paradas Cbri trindades, que por falta de Missionarias que o
iostruissem tinhão da fé o nome, de seus my_ teriO's a igno
rancia, e da lei que professavão pouco ou nenhum conheci
mento. Estas as lanças com que o desamparo feria o com-
passivo coração deste fiel Servo do Senhor. .

Quando porém se via já mais desembaraçado dos contí
nuos exercicios de sens ministerios, huma' vezes no pulplLo
'om a pel'sua ão, outras com admiravel paciencia no con
llssionario, ou já consolando a tantos desamparados nos car

,'te
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eeres, oujá assistindo a tantos enfermos na sua mesma cam:.!,
ou finalmente moribundos no ultimo risco da vida, sem
outro al1ivio, nem descanso que o mesmo trabalho, com flue
de buns passava a soccorrer outros necessitados: tanto de
si e quecido, quanto do mi eraveis lembrado, e dos affiictos
campas ivo, com pasmo e a sombra dos mesmos morado
res,venuo em tão penitente e debilitado corpo tão grandes
e vigorosas forças, e em huma só alma tiio vivo e multipli
cado espirita

Determinou tornar ú sua conta visitar a aluêas que es
tavão menos di lantes da cidade, para que na ralta cle pasto
ua Santa Doutrina não experimentassem tão vi:,ivel cl sam
paro aquellas almas; e como era insigne no idioma dos 1n
djos, escreveu tão claros e breves compendios. pelos quae'
lhes explicava os mysterios mais reconditos da no sa fé,
que os aldeanos além de ouvir com gosto, aprendi50 com ra
cilidaue, quanto por elles o caritativo Padre lhes ensinava;
e como ao me mo tempo n~o podia acudir a todo', instruio,
qual outro Xavier, cateclJi tas, que na sua ausencia fize'
sem todos os di3s repetir as orações e explicação da doutri
na, assim aos meninos e meniuas, Gomo aos mais provectos
na idade, para que fosse bum mesmo cn inar e 3prellucr
de todos.

Era nolavel o rruto com que o lJom Padre via reverde
cer aquellas mirradas plantas pela ignor3ncia e esquecimen
to proprio, por falta do orvalho da divina palavra, qlle era
o illesmo que a necessidatle que pauecião de operaria ; o
CJ uerendo-lbes fosse mais suave o jligo da lei que professá
rão, lhes compaz em devotas canc·ue. pela sua mesma liogua,
com que havião de louvae a Deos, e Slla Mni SanLis"ima,
aos Anjos e Santos do céo; e para mellloe os attrabir com a
melodia do canto, elle mesmo tomava o tra/)alho de cn'inar
os innocenLes de melhores vozes, para na sua boca aperfei
çoar os louvores divinos com maior fmto.

Assim corria, e assim discorria de huma para outras al
dê3s este anjo nos pa sos veloz, andando em hum ontinuo
gyro, sem outro descan o que o que lhe restava de algumas
poucas horas da noite) e sem mais con olaçues que as de
que abundava o seu e piriLo tão opprimielo lle trabalhos,
tOmo attenuado de penitencias, por ver voar ao céo tantas
alma., ou jil no estado da iunocenc.ia, Oll jú no da morte a1'
repellllidas.



POUCl::> meze' g:l:IOll ne 'tes apo lolicos exercicios este in
f1lligayel operaria, porque o eu destino por então o troll
x ru ao cle cobrimento daGentilieladedo famoso rio das Ama
z nas; mas para que a sua vinda por transeunte não fos e
ca nsa d .oe seccarem as pIan las que com tan to suor do sen
1'0'10 tinllêl regado, instruio o mesmos calecllistas no
modo rle baplisar, no' casos que a necessi lade permitte, e
de como o bavião de animar no ultimo perigo da Yiria ; e
ao já cllristão a uem morrer com ferV01'0SOS actos muito
proprios daqllella hora) até por ultimo lhes repetirem muit:L
vezes os dnlcissimo' nomes ele Jesu' e :\Iaria.

Isto a _im ideado, c melbor promorill0 para o bem d>
I~o llcsarnl arada Christ:melade, já no um (lo anno lle 1636
partia o fervoro o ~fi sionario para Gurupá anele não
fez pelllleno erviço i1 Deos e fruto ás alrn:ls do morado
re" que se não tanto como os Judias, pouco menos e po
dião con"ic1erar de,amparado .

Pa sados alguns dias, que empregou todos em pratic:lr e
ollVir de couO ão aos Portuguezes, sabendo do muito Gen
tio que occupava o rio do Xingú, que na distancia ele doze
legua do Guruflá pagava como o mais, ao das Amazonas o
grande tributo las suas aguas, e dando-lhe os moradores
vizinhos eguras noticias das varias naç-es que o ha
bitavão, e entre ellas alguma da lingua g ral cm que o Padre
era eminente, desperUlrão aqllelle tão vivo. desejos no
animoso coração do S'rvo de Deos, que as 'ntoB logo COl11

sigo de os buscar, e dar principio por este braro ú espiri
tual conquista do demais corpo; e corno na demora Yivia o
sen espirita violenlo, 'oru a maior brevidade de ajll. tal' canõa
c remeiro até o lançarem na primeira povoaçào de barba
1'0, porque firmemente esperava cm Deos os reduziria ú
viela christã e a buma menos barbara politica; apo tado ou
a morrer na empreza on a conduzir aquellas ovelhas ao re
banho de Cbristo.

Era imperterrito oPad re Figuei ra cm emprebender grandes
cousas, e onde era maior a dilTLculela le abi empenbava
lllais a valentia do seu animo. Partia finalmente para hllma
~Jhão tão incerta, como elilUcil, sem outra companhia para
sua defesa que os poucos Indios) que a caridade lle alguns
Portugl1ezes lhe offerecêrão para o seu transporte, nem
m:lÍor trem que bum altar porta til, nem outro viatico que
a confiança cm Deo" de que lhe havia de prosperar h11111a



expel1ição tanto do seu serviço, e em:que o seu mais vivo e
(',lIJC::lZ desejo era ver aquelle Gentio, so não todo, (la menos
parte reduzido ao gremio da Igreja e vassallagem da Coràa
Portugueza.

Todo abrazado ne te divino fogo, qual outro Xavier na
Inclia, navegava este in igne Argonauta não em bu ca do ve
locino de ouro, mas sim com o intento de desentranhar cla
quellas brenhas as preciosa' margaritas ele tanta almas,
pam comprar a' quaes Linha elle de pendido tantos cabe
daes de virtuosas fadigas, e punba agora em ri co a propría
'viela, oHerecendo-se a elar por ellas o cLlstosissimo preço
de seu sangue.

Chegou finalmente depois de alguns dias de viagem ao
desejado Potosi de tantas e tão apreciaveis riquezas. Topou
com huma populosissima atdêa, não muito distante de bum
lugar, aque os rt:lturaes derão o nome de 'l'abpinimá. Admi
rados ficárão aqueltes barbaros, quando virão nas suas
terras ao novo Missionario tão pobre e humilde, em mai
armas que o breviario em huma e o bordão em outl'a mão,
sem mais companhia que a elo seu Christo, que levava ao
peito, e os poucos remeiros, que o tl'ansportárão na canôa.
E como Deos, que lhe guiava os passos, era o mesmo que
agora movia os corações daquelles Gentios, ele tal sorte se
farão agra dando da suavidade das palavra, com que o Padre
lhes fa Uava na lingua geral (que para eUe er'a na tiva, e pa ra
os 10dios não era nova, embora menos usada na sua nação),
que attl'alJido~ de tantos carinhos, sabendo odesinteressado
da sua vinda, rendêrão logo a fereza elos genios ao bellissimo
agrado do seu novo hospede; tanto assim, que em brevo
tempo se fez senhor ele toda aquella povoação, COIll bum
dominio tão suave uas vontades de seus moradores, que con
fiado em Deo com tão manife~ta ajuda ela sua protecção,
despeclio os Judias e a can6a, e se deixou ficar entre aquelles
infleis, ou a morrer na conquista, ou a COllflui tar-Jlles as
almas para o Senhor' ele tão dilatada s8:'1ra, fiando e com
mettendo aos acertos da Divina Providencia, esta, ao paTecer
dos prudentes, temeraria, sobre arrisoada resolnção.

Levava o Padre comsigo. algun: premias elos lJue mais
estima esta pobre gente, e depois ele os ter com enes obri
gado, e totalmente reduzido ao seu partido, não ajudando
rouco a seus santos intentos a grande cariclade, om que
lhe' a::-sistia mI- SLlas enfermidade.; o amor () caninho, com



que Ihesaffagava os seus fllhinhos, todos este o~ mai::; por1c
rosos attractivos da sua barbaridade, e em Cfne o n 551
Mi 'sionul'io era in igne, por ter sido discipulo ecompanheiro
tio grande mestre o venera vel Padre Francisco Pinto, fez lo~'o

'om o Principal, que mandasse levantar Igreja, para neli"
1116'~ ensinar o rnysterio da fl~, que lhes vinlla annunciar para
e fazerem filhos de Deas, e por isso senhore de tor10s os

ben <lo Céo que elle lhes assegurava, se recebessem pri
meiro o. anto Bapti mo, paI' meio do qnal ficarião a suas
alma' livres do cativeiro do diabo.

Que a este fim os viera busc.ar ás uas lel'l'as, e largá ra
pai, mãi parente e a na me ma ratl'ia, sem mais inte
resse que o bem c salvação das sua aLmas, que el'50 as dro
ga que pretendia til'ar elos sel'tões. Pasmados os Geutios
carla vez mais entf3nbav;]o o Pad't'e DOS cOl'aç,õe, e para
mell10r 111e fazerem o go"to, com a maior brevidade Jevanti
rão IOTeja e ca a de vivenda 11(; a direcção cIo mesmo Padre.
Já mais a1Jof(~aclo com o bem sur.cedidos prelnclio~ da sua
Missão, levantou o seu altar porlatll, e conviuou logo a. todo
a que vie. sem com sens filhos a receber o pa to ela santa
tloutripa, o que depoi~ e continuou quotidianamente, ensi
nando-lhes a oraçõe e explicando-lbes o mysterio pela
pl1rase da mesma lingua.

A '''im fOI pouco a pouco dispondo os adulto pa ra o baptis
mo, e aos mais rude ; instruindo-os de sort.e que podessem
ao meno recebe-lo com fruto na hora da morte, exercicio
em que ganbou pal'a Deos muitas almas, além do muitos
ionocentes, que pela graça ele tão elficaz Sacramento voárão
dito amente para. o Céo. Assim remunerava Deos a seu fiel
servo os grandes trabalhos, que abraçára' por eu amor,
adoçando-lh'os agora com a abundancia de tão santas e es
pil'itl1aes consolações.

Epa copioso o fruto, e abundante a colheita de tão immen
sa seára, na qual as forças ele hum só operario, que a Pro
videncia milagrosamente conservava para Temedio ele tanta
almas, não erào bastantes a recolher nos celJeiros da Santa
Igreja os grãos escolhidos de tão madura messe.

Clamava a Deos o fervoroso Missionario POl' mais obreiros,
sabendo elas muitas e varias nações, que habitavão pela clis
tancia daquelle rio, e de que apenas ene podia acudir a huma
só povoação, sendo esta tão populosa, que della se vierão
depois a formar tres das mais numerosas. Nestes santos e
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scmelhanl s cxerCIClo se foi o cUP:lIltlo o bom P:)(lre Luiz
Figueira por CSp:lC'O de alguns lllezes em C(ne esteve com os
seu amados Xingnen e . atéque melhor informado da mlli
1as nações qne inunda,50 3quclle sertõe!';, endo de hum
animo t50 agigant:1do, esmorecell, e se SIlO'OCOU sou grand
e::>pirilo, entranflo logo 11:1 illén fle ir em pess03 buscar ope
ral'ios que podessem acudir a t~1O grande gentilismo, c sup
portar o peso de liío immen os trabalho, a que seria precisa
para o remedio a mais numerosa Provincia.

lIuma das maiores dimculdades para <Jssim o emprc
hender era 13rgar os seu neophitos, ficando ainda ll1ai'
JiJUcil o con entirem e,tes no eu regresso, embora com
o pretexto do eu maior bem e proveito espiritual. Como
porém era dotado de l1uma singular energia, e da sna
ida :.J. Portugal lhe lJavião precisamente resultar n:io pe
quenas conveniencias, tanto soube dizer, e tambem os
soube persuadir, que apezar da nmma repugnancía, que
seotião de perder a bum tão olicito e amoroso Pai, con
vierão em que lhe fosso buscaI' outros muitos Mis io
narios, para que na boa companbia de eus Irmãos
vivessem como filhos de Deos na boa paz e socego das já
reduzidas nações.

Instruidos muito hem os catechistas que havião ficar
em seu lugar, e prompto já tudo o, mais que julgou ne
cessaria para a sua viagem', partio paru o Linrupú entre
as muitas lagrim3s dos seus filhos cspiriLuaes., qne bem
mostravão nas vivas expressões do seu sentimento o não,
havião tornar a ver nas suas terras.

Com os olhos arrazados em lagrima notavelmente saudoso
navegava o fervoroso Padre até chegar ao Gurupá, donde
passou para o Pará, edeste para o Maranhão, onde foi rece
bido de seus amados companheiros com demonstrações do
maior gosto e inexplicâvel alegria, POI' terem, a hum varão
tão santo, a quem respeitavão superior, e ele quem experi
mentavão carinhos de amoroso Pai. Propõz' aos Padres a
causa da sua vinda e dos intentos da sua ida a Portugal, que
era huscar operarios que podessem acudir ao, ultimo, reme
dio de tantas e tão desamparadas almas, p:.J.l'U n.ão correrem
risco os frulos innumeraveis daquell:.J. dilatada seára, e se
perderem por falta de obreiros, ou de se fl'll trarem os lan
ços por falta de companheit'os que puxassem as redes,
que certamen.le se romperião com a innumel'avel captura de
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lanto' peixe·'. ,\ todos pareceu bem esla virluo'n r OfllÇão,
fine PO"to os privas e do carinhoso trato de 1ão excellente
var50, como os seu intento tendião Lambem ;'l maior glo
ria e servi o ele Deos, de boamente cellerão a convcniencia
propria 30 rem.ellio alheio e alvaçüo do proximo.

Achava-se no porto da cidade de . Luiz a núo que havia
partir para o Pteino, e chegado o tempo elo embal''lue, en
tregue primeiro o governo da casa ao Padre Lopo do Couto,
obrinho do Capitão-m"'r erue governava aquella prap, ahio

pela barra fóra no fim jú elo aOllo de j G~7; com não pequena
:;nudaue de quanto o I'e peitavão, como lJomem de conhe
cida virtule, e lle ell am:.lOti '. imos Irmão", a quem taoto
recommendúrü o cuidaelo e as i teocia daquellas Christan
clade .

Assim ia 1m egnndo com a idéa formada de huma glorio a
~li ão, todo entregue ás mãos ele Deo) e iocoostan 'ia
ela IneHes mares, que agora mais que nunca se Jlle mo 
trúrào benignos, como Javoraveis os veoto , que com feliz
navegação o pozel'ão no porto da cidade de Li boa.

o eja-me licito e permitlão-me os leitores o seguir a e te
tipO 'toUco varão até a sua dito a rool'te, visto não tel'mo a
fortuna ele o tornar il ver depois da sua ida a Portugal, como
mo tl'al'á o capitulo eguinte; embora alteremo em parle a
preci a e rigol'o il chl'onologia do ilnno.



C \PITULO IV.

COl\"l'INUlo-SE os VAlUO UCCESSOS DO PADRE t lZ

FIGUEIRA. ATÉ A SUA MonTE.

Chegado a POI'lugal o nosso heróe, ]las ou logo ú córte
de Madrid, onde por hum memorial informou a Magestade
Catholica do grande Rei o Sr. D. Felippe 1\; que mandando
consll1tar a materia nos conselhos deste Reino, por parecer
dos ministros mandou passar Provisão ao Padre Luiz Fi
gueira, para que a ReligiãO da Comp311bia tomasse á ua
conta o cuidado de todas as aldêas, assim do Maranhão
como do Pará, concedendo-lhe como Grão-Mestre da
Ordem de Christo a administração espiritual delIas, conforme
a BulIa ele S. Pio V, concedida. aos Missionarios das coo
quistas. Além desta mandou lavrar segunda Provisão, OLl

. licença para podermos fundar lres Igrejas e castls nossa ,
onde se creassem sugeitos que as istissem nas aldêa , pará
o que concedia tambem annual donativo a sua Real Gran
deza.

Contente com tão favoraveis despachos se retirou para
Portugal o no so fervoroso Missionario, e contente pisava
já o abençoados claustros chquella esclarecida Província,
da qual confiava sahirião os esforçados campeões ptlra a glo
riosa conquista do portentoso rio das Amazonas, de quem,
qual outro Briareo, se contavão tantos braços qllantos erão
os rios que á sua grandeza tr'ibutavão o curso de suas
:lguas de bum dos quaes, com o nome de Xingú, se achava
já senhor o zelo incansavel do Padre Figueira, que por isso
se pMe gloriar de ser elle o primeiro, por onde a Com
panhia deu principio á sua espiritual conquista na reducção
'ú fé de seus vastissimos sertões.

Entrou pois o Padre a discorrer pelos nossos Collegios, e
nas praticas que fez áquellas santas communidades, valen
do-se da efficaciada sua innata persuasão, forão tantas e tão
fervorosas as rnzões com que persuadio o ministerio de
Mi sionarios aos filhos da Comptlnhia, e de seu san to funda
dor Ignacio, flue ;:Inazados em lagrimas, e levados do fogo
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da caridade do proximo, muitos se oITerecêrão 1'olun·
tado ii e pirüual conqui ta para que forão convidado. Ma
porque a continuação elos e tudos impedia por então o
logro de tão bem fondados desejos, esperou o bom
Padre que lodos os acabassem, para já homens feitos po
derem empregar os seus tal ntos na reducção de tanto Gen
tili mo. Chegado o tempo em que os via desembaraçados
dos seu litterarios xercicio, aptos e expeditos para o
minisLerio apo tolico, ajustou hum tão luzido esquaflrão de
soldados de Cllristo, que bem e podia dizer erão a ílôr
do dou Coll gios maximo da Provincia de I ortugaI.

O que mais os fazia avultar eotre o belli imo explendor
da letra, era o ornato das íirtucle, em que todo erão
con ummado , e em que parece lCV:lVão o alba de huma
tão sabia como relirriosa Provincin, que mllitas veze se
poderá gloriar dos excellentes e avultados sugeitos em san
tidade e sabedoria, que tem dado ;'l c ta no' a Mis ão que
della e da do Brazil tem empre recebido muitos eminentes
m tre, e muitos fervoroso Mi iona rio . ea viagem de~ ta
glorio a Mis Lia seguirei daqui por diante a rehção que
tenho diante do olhos, a mais apurada, por tratar com
miudeza do vario acontecimentos elesta derrota.

Tinha o Padre Luiz 1< igueira ajllslaclo para Mi sionarios
do Maranhão a 14 Heligioso (outro d.izem 'IS), porém
ne la parte igo os Gatalogo;) daqneHes tempos, entre Padres
e irmão', qua i todo com o c tueI ' acabados, c que por
falta de idade não ião j{l . acenlot s; clJ;:l1l1avào-se eHes o
Padre ~'imao Florim o Padro Pedro rIe Figueiredo, o Padre
Pedro F.iguoil'3 o Pa ]l'e Francisco elo Rego, o Padre Bar
nabé Dia o Padre João Leite, o Padre Franci co Pires, O'

irmãos Manoel de Lima l\Iano 1 '\ icente, l\lanoel da Rocha.
Domingos de Brito, Pedro Pereira, Antonio de Carvalbo e
Nicoláo Teixeira, que com o Superior fazião 15 Mi sionarios.

Nomeára já a e te tempo o ereni slmo Re tamador da
liberdade portugueza a Pedro de Albllquerque, Fidalgo da
sua casa e natural de Pernambuco, onde se tinha di tín
guido na guerra contra os Hollanclezes, por Governador e
Capitão-General do E tado ,do l\iaranhão; mandando-lhe en
tregar em buma formosa náo hum importantíssimo soccorro
de soldados, e munições para a ultíma re taura.ão daquella
capital, por saber estavão ous moradore em campanha
aberta, em ordem a sacuclirem iosolTl'iveljngo da Holtanda;

27
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e como era Rei e juntamente Pai de seus vassallos, desejava
ve-los livres de tão tyrannico dominio.

Levava tambem para povoadores alguns cazae::; (le Por
tugal, mas o que mais tinha diante dos olhos o Piedoso
Principe, era a propagação do Evangelho naCJuelle E. tado ;
e como era notavelmente zeloso do augmento da Santa Fé,
l'ecommendou logo ao nosso Governador como meninas dos
seu olhos a luzida Missão, que na mesma DÚO mandava
aviada ~l sua custa, de 15 fervorosos filhos de Santo Ignacio,
Superior de todos o veoeravel Padre Luiz Figueira; que no
agrado e conceito ele Sua Magestade tinba merecido espe
cial confiança, com a qual além da confirmaç~LO elas merces
feitas por seu augusto antecessor, lhe entregou em huma
Provisão firmada da sua real mão o cuirlado ele toda' as
gentilidades do Maranhão e Pnrá, por estar muito certo da
virtude, prudencia e letras deste zelosissimo ~1issioDario,

com huma consign:lção ela ua real fazenda ele 288000 an
lluaes a cada hum elos Religiosos daquella ~lissão.

Era esta a primeira que partia para aquelle Estado) que
os no sos Padres levárão ao embarque com hum luzido
acompanhamúnto, até que entre muitas Jagrimas de conso
lação e santos desejos ele os seguir, se desl edirão delles,
f[uando já se embarcavão para bordo. Já não faltava mais
para levar :lncora, que o embarque do Governador, que não
tardou muito, e com a sua chegada se pôz lacro a náo em
termos de secrnir viagem, convidada do favoravel vento que
aos 29 ele \bril os lançou pela barra fóra. Com ventos de
servir continuárão a sua derrota, guardando no m,ll' os
nossos Missionarias a mesma boa ordem dos exercicios es
pirituaes que nos Collegios, a que todos :Jicuelião ao signal
da campainha. Parecia a guarnição da náo luma pequena
villa. porque além dos muitos soldados, constava de varias
familias) e para evitar as desordens de bum e outro sexo,
era preciso, além da vigilancia elo Governador, o muito zelo
da parte dos Padres, que lmmas vezes com praticas, outras
com doutrinas ,e santas conversações ião di pondo o ani
mos dos navegantes a viverem el'ltre os termos ela cautela,
tementes a Deos, e em nada escandalosos aos homens.

Desterrárão-·se os abusos da na vegação, a liberclade no
faUar, as juras, as pragas, e em Numa palavra renovárão-se
lílaquella viagem os roteiros do Grande Xavier, do vene
ravel Martyr Azevedo, e de outros muitos sarotos var0es,



que no mar derão evidente te temunho da grande santi
dade que o acr ditava por parto legitimos de seu e;,cla
recido fundador Ignacio e verdadeiros imitadores do seu
abrazado espirito. Erão freqnentes a confissões, quotidia
nos os ter os e ladainha da Virgem Senhora, na\'egando
aquella nadante povoação como a mais bem disciplinada de
Portugal; communicando a todos as luzes da sua lloutrina
e os efIeiLo da ua ardente caridade o fervorosis imo PauTe
Lniz Figueir:l, qne entre os ill:Jis avultava como o sol entre
os mais astros. Nelle e eus virtuosos companheiros, como
filhos do sou espi ri to, recebêrão os enfermo consolação, o'
fracos forças, o desconsolados allivio, e os sãos exemplo,
porque para tudo havia muito cabedal de virtudes e singu
lar peculio de bons de ejos.

esta bella c religio a harmonia avistárão as 11h33 ele
Cabo Verde 30 -13 de MaiG, onde se detiver50 dous dias, e
como os ventos erüo todos favoraveis, com a maior brevi
dade cbegárão á Linha Equinocial, onde não poderão d iX:lr
de ex.perimentar os inlluxos e demoras daquelle clima.
Doze dias em ·mar leite esteve a não sem surgir avante por
fillta de vento, findos os quaes, forão assoprando tão pros
peros os o'eraes, que aos 1~ de Junho descobrirão a pri
m ira terra do Maranhão, e indo corren do a costa de
longo, montárão a Corôa Grande até darem fundo na sua
barra aos 10, com notavel alvoroço do passageiro, que cn
fa liados das continuas alterações do inquieto mar, só appe
tecem os socego da desejada terra.

Surto na barra o nosso Governador, como já em seu lugar
di -emos, não sabendo o presente estado dos nossos, man
dou disparar com acertado accordo algnma artiUlaria, para
ver e acudia á bordo quem o poüesse informar e estava
ou não a cidade em poder lios inimigos. Ao estronllo do'
tiros se adiantou h)go huma lancha hollandeza com gente
armada a reconhecer a náo, e foi ella a ca,u a de se mall'Ü
grar a expedição, que o nosso Capitão-mór Antonio Teixcir:l.
de Metio tinha feito, mandando logo a tomar falia ao cu
Alferes João da Paz, o qual, guindo mais pelo capricho do
seu valor, qure pelas ordens de seu Commandante, que devia
inviolavelmente seguir, abalroando a Janeha, apezar da
muita resístencia, a rendeu; e sem mais cuidar em reco
nhecer a ná'Ü, se recolheu com a presa, como o mais impor
tante de pojo da sua victoria.



- ~12-

Ainda quizera c pêrar a impaciencia do l:ov mador p

repetir as cargas para ver e com as inanimadas vozes
daquelles bronzes despertava o descuido sensivel dos nos o
Portnguezes, porém foi tão forçosa a corrente da maré, que
furiosamente vasava, que obrigou a embarcação a descabir
sobre a ponta de hum baixo, apezar da forte resistencia de
c1ua amarras quv a sostinbão. motivo por que ao primeiro
toque da quilha mandou o Governador su penuer a an
coras, e, mareado o panDa, sahio com a maior breyidad ~

do ri co, que já algnns tomavão por infeliz annuncio da
que]]a navegação.

Com vento feito caminhava a n~lo buscando a costa lia
Pará, Gheios de saudade e di aboreados do sentimento os
no 50 fervorosos ~Hssionarios, vendo pela p6pa aqnella
mesma terra em que desejavão fazer sua primeira entrada;
por '1m, conformes á vontade Divina, se accommodál'ão por
então com os varias accidente::> do mar, esperando da mão
de Deos o que fos. e melhor para o bem das proprias e
salvaç.ão das almas do eu proximo.

Aos 27 de Junho avistárão a barra do Pará; mas antes de a
acommetterem derão fundo para maior cautela, querendo pri
meiro reconbecer a terra por não encontrarem nas propria
duvidas o perigo. Ao 20, á tarde, convidado. pelo vento,
levárão ferro, e com uma hora, á noite, chegál'ão qua i ao
baix.os da Barreta, di tante da ilha do Sol pouco menos de
duas legnas, onde ti mesma desgraça parece lhe tinha ap
parelhado o maior risco. Tocou logo om uma restinga de
arêa a erranLe. embarcação, e como demandava grande
fundo, vencendo alguma parte do baixo, o não pôde salvar
de todo, e foi preciso dar fundo ao primeiro encontro da
ameaçada quilba. Mandou-se logo dar á bomba, e como a
agua não era muita e as promessas do piloto asseguravão
melhor fortuna com a lnz do dia egllinte, em {fue se poderia
vencer aquclJe baixo, ocegárão algum tanto os tristes e
a su tados navegantes' e entre a e perança e o receio pas
sárão com trabalho o resto daquella noite, até que ao romper
da alva entrou a dar a náo, com a fOfça da enchente, tão
violentos golpes, que aberta em bocas publicou o seu ultimo
perigo, não sendo bastantes duas bombas e alguns gamotes
para darem vasão ámuita agua que recebia. Todos ao mesmo
tempo desmaiárão, pedindo a Deos misericordia, e aos bo
men ajuda. Tudo era horror, tudo espanto, afoganelo-se
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rlcsue log'o nllq u 'Hes arJ1icto COl'llçÕe' a esperança do reme
dio, que a mesma confusão fazia mais difilcultoso. Confessá
rão-se o q~le poderão, e os que não tiverão tempo se
ab olvêrão.

Erão lastimo os os ais, que as tristes mãis davão com
o filhinhos nos braços. que ince santemente choravão, sem
que o maridos podessem ar.udir á afllicção das mulheres,
que já tinhão abandonado com a certeza do naufragio, e 
perando huns e outro , por instantes, a triste morte. Os
"DtO, as expr ões do entimento, o implorar ele Deos e
dos seus Santo o remedia, formava tudo buma vistll hor
rivel, huma repre enta 50 lastimo a. té para os o con'o
da alma era a occasião difficillima pela granue desordem e
conru ão em (lue huns e outros andavão.

Os alJlictos ~[issionario, tir-ando forças da mesma fra
queza, a estes animavão, áquelles confortavão e a todos
con olavão, discorrendo de huma para outra parte pelo COll
vez do navio. para que na antecedcncias do usto se lhe
não antlcipa se mais depres a a morte, que ainda podlão
ritar pelo beneficio d alguma jangada '111 que podessem

"ir á terra, que não mo trava (lcar muito longe do naufra
gio. Ma t::le e tavão o tristes miseravei', que até dos
meio que podião ~ervir para os alvar, os fazia esque
cer a me ma dcsgrar.a. l~'atal de ordem da natureza, em que
tudo era horror dos 'eotidos e bum continuo tormento da
mesmas almas!

O Governador, a quem os brios de oldado augmentavão
as forças e in11nião rnai alentados e pirÍto , acostumado já
a ver a cara da morte entre os perigos da guerra e o
estl'Ondo das balas, mandou forcejar para que a náo
se encostasse mais chegada a terra, em ordem a fazer
meno perigoso o nauCragio, que via já em termos de inevi
tavel; porém farão baldadas toda as diligencias, por ter
neste tempo a sentado a quilba no estado da sua ultima
ruina, faltando-lhe a agua para surgir, onde lhe sobejava a
terra para se perder.

Aqui foi onde os mais valentes desmaiárão; porque
quanto mais distantes, mais longe ficavão do soccorro, e
parecia evidente que a muita distancia m mare tão
grossos, tão grande perigo ameaçava a náo, como a lancha,
e esquife, que aos mais privilegiados~ quando muito ó
poderião servil' de tumba para o lançar mai d pressa na
'cpnltl1ra li lias agna .
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Ainda assim entre as confusões do maior susto teve o
Covernador accordo para mandar di parar algumas peças,
coro que dando ignae evidente do perigo, de pertas e
a algum dos mais vizinhos para lhe acudirem com o mais
prompto soccorro.

E na verdade não se enganou no cli curso, pelo ter assim'
jú decretado II sabia Providencia do Alti simo, sempre be
nigno na occasião do maior desamparo, di pondo as cousas
de sorte, que a e te tempo se achasse naquelles mares o
Capitão Pedro da Costa Favella com duas C;Inõas grandes da
sua feitoria de peixe) que vendo a náo á banda, o panno
arreado e as bocas dos canhões gritando, inferia logo erão
todos signaes de naufragio, dando ordem ao Inclios qne
com os l~emos em punho forcejassem o que podessem para
tomar o navio, que ao tempo da sua chegada estava já por
muitas partes aberto com os repetidos golpes que tinha
llado na restinga.

Foi este soccorro tão bem recebido, como desejado. agra
decendo o Covernador com agrado e cortezia a diligen 'ia
do Capitão FavelJa; e porque o tempo dava pressa ao em
barque mandou logo passar para as canôas as pessoas mais
necessitadas, como erão as mulheres e crianças; dous re
ligiosos do Carmo com sen Reverendissimo Commissario
e algumas outras que mandou repartir pela lancha e es
caleI', com ordem de irem sempre na esteiea das mesmas
canôas, e que lançada a gente em terra, voltassem com a bre
vidade que o aperto e ca o requerião; porque todo o seu
empenho era salvar a gente com a repetição do transporte.

Foi a ordem executada com promptidão e valor; mas
como os mares erão grosso , pelos V'8ntos serem rijos e
mais que grande a marezia) não podendo romper huma das
canôas o embate das ondas, arribou á terra e só pôde che
gar a bordo a 'segunda com a lancha e escaler, rompendo
dificuldades a montes, porqne montes parecião. as ondas
que sobre o mar furioso se levan ta vão.

Convidou logo Pedro de Albuql1erquB ao Padre Sup.erior·
Luiz Figueil'a para que com os. Religio os da saa obediencia
se embarcass~m na lancha, lembrado talvez. das. recommen
'dações do piissimo Rei sobre aquella gloriosa Missão; porém
o fervoroso varão, aconselhando-se só com 0S rectos, dicta
tames ela sua ardente caridade, não estimando. mais preciosa
a sua, rrue a "ida ele seu afilicto proximo, cujas alma'
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Il3viüo precisamente experimentar o mesmo desamparo dos
corpo] avi ou a seus subditos, que os que e quizessem
embarcar o fizessem, pai elle não obrigava a nenhum a
seguir outras regras que as do seu espirita.

'ó tre aceitárão o embarque, ou porque derão ouvido::>
á sna fraqueza, ou porque Deo os re ervava para diver os
fins. 1;01'50 estes, o Padre Francisco Pires e o Irmão es
tudantes Antonio de Carvalho e Nicoláo Teixeira ..

Admirado sobre edillcauo se embarcou o Governador com
toda ua familia, promeltendo a todos a volLa do pequeno
va os com a brevidade pos ivel . e na verdade o zelo e pie
d;.\(1e de Albuquerque e1'ão tão coohecido's, que tudo e
mais se podia e peral' da sua generosidade; porém quiz a
desr'raça que na volta que fizerão, apenas poderão de longe
ser te temnnha da submer::>ão da náo, retirando-se as az
magoados pela fatalidade da desgraça.

Já a c te tempo tinlJão os desgraçados navegantes for
mado uma tal jangada feita á pre sa, e tão pouco segura,
que com igual perigo ce entregár50 a ella cento e vinte pe 
soas, e sobre hum pedaço rIa coberta e lançúrão oito com
o nosso Padre Pedro de Figueiredo e o Irmão filanoel da
Rocha, que o não quizerão desamparar em tão deplora
vel conflicto; sete dia e noite boiárão sobre a onda.
e tes miseraveis naufragante, entregue á discrição dos
mares e arbitrio do vento, até que mortos todos á (orne
e ao frio, vierão finalmente a acalJ<lr ervindo-Ihes as
m smas agua de sepulcbro onde a grande caridade do
nosso dou Je uitas foi a melhor penna que lhes esc~reven

o pitaphio.
A jangada como era maior se enco tau á terra obre a

IlIIa Grande de Joanoes, em cuja praias o l::uJçou tão fra
co já, e tão vh'amonte maltratado J cJ1.1e bem mostra vão
'erem de pojas vomitado das mesmas anuas.

'50 tardárão os Inclios Aroães, Gentio o mai barbara
e carniceiro d3Cfuella co ta mais de IllUllílOOS agora que o
mesmo mar, de quem os receberão. legrárão-se SUlTIm3

mente com a presa e os conduzirão como melhor poderão
para as suas povoações, por onde os repartirão, não para
os confortarem e aga all.larem] mas sim para lhes darem
sepultura em seus ventres, como manjar ao seu appetit.e
de maior regalo.

Os primeiros que sacrificúrão à gula DOS seus banquetes
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foi o bom e veneravel Padre Luiz Figueira e seus compa
nheiros, vindo todos a morrer gloriosamente feitos vi clima
da sua mesma caridade.

A sim veio a acabar e le amante pai e fundador desta
Mi ão, digno sem duvida ele immortal oloI'ia pelo muito
que neHa trabalhou em hem ela almas, a sim de POI'lu
guezes como de Indio , por cuja nivação e em cujas mãos sa
crificou ventnro amente a vida eoll1 o valoro o e qualll'ão
elos ompanbeiro eus ditoso sobdilo., merecedoI'a paI'
certo de maior durél\.,f\o e de melhoI' fortuna; porém Ú
mesma ProvidQocia Divina, que lhe élpres ou hum fim tão
lastimo o él re. peito do muodo, devemos sujeitai' profun
damente nossos juizos' porque tambem o grande Xavier
mOlTeu ao desamparo em outra TlbaJ não olJstante ter já
tocado as portas da China, pelas quaes queria melter a luz
do EvangelllO úC[llelles Cbinas; e seus fins fazem dito o os
homens, ditosos aquelles que peja maior gloria ele Deos dão
fim tão dito o ás proprias vidas.

Destes fervorosos Missionarias que liberalmente orTerece
rão as vidas pela salvação das alméls, direi o que acho e 
cripto, que é o mais a que se póde estender a nossa penna,

Demos principio pelo seu amoroso pai e , uperior. Foi o
veneravel Padre Luiz Figueira natural de Almodovar, arce
hispado de Evora. Arrebatado do grande de ejo que tinha
de salvaI' as almas, pedio a ComI anllia, onde foi aceito no
Collegio de Evol'a no anno de '159~, Acabados os e tudo::;]
e ordenado acerdote PílSSOll- e plra a glorio 'a Pro
vincia elo Brazil em huma lis ão que partio no anno de
1602. Pelos meritos da virtude foi. nomeado companbeiro
do veneravel Padre Franci co Pinto, que emprehendendo
ambos por terra :l Missão do ~raral1b50, foi morto além da
serra ela Ibiapaba em ob'equio da fé pejo Tapuyas Taca
rijús, escapando então o nosso heróe, para vir agOl'a a
morrer em sacriOci.o de caridade.

Escapo dos barbaras, voltou para Pern3mbuco, onde não
obstante as dirtic.uldades da Mis ão, que por traI alhosa pre
tendia, alcançou o jr para ella na companbia do Capitão
mór Antonio Moniz Barreiros] nomeado pelo Governador e
Capitão-General do Brazil. para lhe assistir no MaranhUo com
o seu conselllo] pelo grande conceito que fazia eh sua expe
riencia, letras e virtude.

Partia para a Missão, tendo acabado de ser Reitor de



Pel'Dambi.1co, ueixando sauuade" ela suavidade (lo seu go
verno, e tão ~iva nos subrlitos a dóI', como nos seculares a
pena de perderem hum tão bom e perfeito R.eligioso. Nella
trabalhou com Dotavel fruto por espaço de vinte annos,
penetrando sertões, atraves ando matos, indagando bre~

nbas e navegando rios, tudo afim de reduzir e converter
Cen tios ii fé, assaltos aú R.ei e almas ao céo.

A elle se deve a primeira fundação do ColIegio do Mara
nhão a milagres da ua apostolica e grande pobreza, e a
esforcos da sua admira'ml constancia. A elle se deve tam
bem '0 methodo e governo espiritnal das nossas ald·êas.
Levado do fogo da sua ardente caridade, passon ao Pará,
informado do innumeravel gentilismo que bebia do famoso
rio das Amazonas, ondefinaJmente entrou por hum de seus
braços, chamado o rio Xingú.

Nene em mais ajuda qUI~ o especial attractivo e brandura
do genio, fundou buma populosa aldêa de barharos, deix.an
do-os já rednzidos ú fé e domesticados ao trato civil aos
Cjuaes persu;) lia, o a seu amados neopllitos, a necessidad~

que tinhão de mestres e pais, que os ensinassem e defen
dessem, que o deixassem ir a Portugal a buscar o remedia
do seu desamparo a que annuirão saudosos, porCJ11e esta
vão fundados na espenU1ça que lhes deixava na retirada da
sua voUa.

Com pnssos de gigante atravessou ao Maranhão e do Ma
ranhão ao R.eino, com os olhos fixos na maior gloria de Deos,
wmo filho legitimo do grande Patriarcha 19nacio. Chegando
a Portugal no tempo em que a sua desgraça o fazia ainda
gemor debaixo do jugo de Castella. buscou a côrte, que era
Madrid, c nelta o abrigo da mesma piedade e religião o
Si'. D. Felippe IV, por antonomasia, o Grande.

Succedia-lhe muitas vezes passar DOS baixos do Paço entre
a gente mais humilde, emquanto se lhe não den entrada nos
altos na primeira audiencia a sen Rei, que o recebeu com
carinho e clemencia de Monarcha .castelhano, concedendo
lhe favoraveis despachos, tudo a beneficio dos Missionarias
e Christandadc da sua Missão.

Posto já em Lisboa para o embarque, adoeceu gravemente,
deixando a todos edilicodos ~la sua rara paciencia e humil
dade, com que pedia, lhe pennittissem descansassem ao
menos seus ossüs na sna amada Missão, querendo que muito
aléul da morte pas, assem o ,xccssos do seu amor pan

i;om ella. 2S
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_ Conyalc:,ciLlo lia eul'crmillade nU'ou }Jclu;s Colkgio. a
atear tal fogo, que começárão logo a suhir· u lIr. muitos
sabias e fervorosos companheiros que voJuot.arios o se
guirão., imitando-o no z lo com que desejavão acuclir no
mui'o. parl'ulos que perecião u fome, e pedindo pão não
tinhão quem lh'o parlisse cm pequp.ninos,

Triumphante de seus inimigos a liberdade portugueza, e
restituido a seu legitimo senhor o scept1'o de Portug-al,
'oube o seu fervor entranhar-se tanto no real auimo uo feli
ci simo Libertador ua Patria, que alcanrou el lIe quaI1lo
pre1enclia com credito do augmenlo da Fé, elo zelo do vas
sallo e da Christandade do oberano, que muito á custa ua
sua real Fazenda quiz que os primeiros passos do seu rei
nado fo~sel1l dado' em obsequio da comcrsão lia Genti
lismo.

C0111 quatorze apostoJicos Mi,sionarios parUo para o I\'Ia
ranhão, viudo por ultimo a llnufragar na cosLa do Pará}
até ser com a maior l1a1'le dos companbeiros morto e c 
mido pela barbariclade dos Tapuyas Aroães.

O Padre imão Florim, Portuguez de nação, elltre as mais
Yirtlldc: em que floresceu, mo trou sempre hum singular
talento para converLer almas, lrazendo-as ao caminho d:l
yenladeira penitencia; e era tão nlenle a em 'acia do . ['u
zelo, que tendo della cabal conhecimento o Padre Luiz Fi
gueira, llle mclleu lJas mãos' lluma occasião que só fiou do
seu cuidado.

Ha\'ia nesta mesma mio cm que ião todo embarcad.os}
CCi'LQ mane.ebo} presumido de soldado e de huma "ida tão
estragada, que passavão j~l sete annos que se não conre'
sara, com hum tal aborrecimcnto ús cousas de deyorâo,
que Bcm praLi(;as nem doutrinas dos nossos queria oUYir ;
e sendo obrigado como cllristão a buscar o remedia da alma,
não só o não fazia} mas chegava:lO extremo de fugir coma
freneLico do mesmo medico que lhe havia curar a lepra,
livrar do contagio da culpa.

Teve avi o deste desamparo o Padre Figueira, e compa
decjdo desta ovelha desgarrada, a desejou ganhar para
ellristo; e como sabia da destreza lIo Padre Florim par;l
curar semelhante enfernúdade, lhe recommendou pozesse
os olhos nesLa preciosa e já perdida margarita, para lucrar
a qual era bem empenhasse agora todos os eus talentos,

_:10 so de,cuidou o solicito e evangelico mercador, (!
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travando logo pralica com 'ste obslin::tdo. o foi cada vez
mai abrandando, já com algum refresco, que lhe ofIerecia.
j;l com a doçura uns palavra .' e docilidade do trato' att~

que ventlo-o huma vez mai" engolfado na pratica, lhe foi
apontando tal bateria de razões, com que lhe afeou :1 cl.1lp;-l,
e o mi cravel e tado da alma, qne estava a pique ue cal1il'
no inferno, e logo e lião ;-Iproveita" e da octa ião que a
divina misericor lia lhe olrer 'Citl J que cahindo em si o j,i
"entnro o mancebo, se rendoll bumiltle ao industrio'o (}
;-Ip stolic e5pirito tlo P~Hlre Simão Florim; fazendo com
elle ntre muitas lagl'im;ls huma confissão geral. e dando jú
al'rcpentliLlo bum:1 c;-Ibal sati faGão a C[uen tinha e'canda
li 'ndo 'om a má vida,

O Padre Fi'anci co elo Rf'go foi homem de conhecida vir
tuele e atlmiravel fervor. Entroll na Companbia dia dll eon
\' I"ão d ., Paulo, a quem se obrigoll a imitar na préga
('fio e conver 'io dos Gentios,
••1;'1 do lempo do cu noviciado se acccntlia cm ardente:
tIe ejos lle P:L "ar por ~Ii""ionario á laborio-i ima conquistil
do sempre inil' es'ivcl e fe hado .lapão: POI"IH vendo a
grillHle falta cl opcrarios para a Cl1ristandadc do ~f:ll'a

nll;lo, tão efTi(j<l7.mente (Jond r:llla pelo il[lO, tolico nrão, o
Padre Luiz Figueira. pedio com muita lilJrimas ao' 'upe
riores o 'er hum do: S ll' ditosos COml,ai1liciro~; accendcl1
(10 com tão edilicali\'a supplica a alguns outros Peligiosa,.
para que com o mesm fervor o imita sem na prcten'ão, II

o seguissem no ministcrio. Entre a: virtudes qn , o fizer50
singular e modelo de pnr!"i('u raligia 'a. fui a oração (\
('ontinuo trato com Dco acompanllac1o d· Iluma 1101'1'01'0 il
penilen ia com que e fazia inimigo r1ec];lrado d(~ " u mps
mo corpo, a quem totalm 'I\le abol'!' ia eom notarei
de prezo,

Pelo Jubilêo das !~O hora, era tfío frequente na a:si'lcl1
tia elo Divini simo Sa ramento, que apenas tomava as horas
precisa para o su t 'nto endo mnito pOll (1" as que levava
hum muito moderado de canso do corpo para dormir: por
fjlle Ó vivia de velado no' oI> I1l1io e real pre ença tle sell
r.reador. Erão tantas tão continua a;:; di'ciplinas, que
cansado ele humas passava a outras, ou fos em omlTIuns Oll
nas costas, regulando-se nesta parle com approvação 110

Superior pelas largas medida d eu avantajado espirita.
Era [reqllente na morli!knl:ãn da ('()\nid;l. Ilfío lnf'~lltlll a:::
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iguarias) por mai tlelicadas c mimosas JUc fossem. e a
doença por grande o prostrav<I, qualqu r molestia o não
rendia aos pre 'i o~ privilegios d enfermo, porque com pe
quena melhora pro llrava scgllir prompt:lmcn te a comrnu- .
uidade; com estas e outras muitas virtudes e fez mel'ccedor
da gloria immar esciv I, que piam nte cremos mereceria, por
se f:azer agraclavel victima da cariclade, morrendo ás m50
da barbaridade na companhia do seu esforçado Capitão)
Superior e Mestre.

O Padre Pedro Figueira ainda ante ele er da Companhia e
fazia respeitado pela 'ua moel0 lia, e era ugeito de onhe
cida virtude. Na religião foi singular na humildade
obediencia com que sempre se sacrificou go loso a qualquer
aceno e voz do uperior. Não dizia p'llarra que olIendesse
nem levemente a c:lridade, porque para toelos era a me 'ma
urbanidade e carinho, sendo todo o rigor I ara comsigo.

Era talo fervor e de~ejo que tinba de se empregar no
culto e salvação das almas, que quanelo ouvia fallar nas iVlis
sões se arrazava todo em lagl'imas ele consolarão) sabendo
do fruto que neHas se fazia.

Este particular amor que tinha :lO miní terio apostolico, o
fez buscar o exercício de Mi $ionario do i\1aranhão, onele
:lCabOll viclima lia c:lridade na companhia do veneraveI
Padre Luiz Figueira.

O Padre Barnabé Dias, :1lém das muilas virtudes em que
floresceu no seculo, quando já Religioso se esmerou muito
na singular devoção aMaria Santissim<l, a quem todos os dias
resava o omcio parvo; jejuava aos sabhado e vesperas ue
suas festas, e nas quaresmas accrescentava nas sextas-feiras
o jejum de pão e agua. Foi tão inimiao de palavras escu
sadas e ociosas, que anles queria parccer rustico e grossci
ro, sem ainda a mais leve atren a de Deos) que urbano c
politico' com leviandade, qne de::;c1is esse de lmma religio a
e rigorosa modestia.
I Os nossos tres Religiosos que cscapúrão de bum tão la
menLavclnaufragio, em quedC'l73 pe~soàs que ião naquella
11esgraçada não, So ficárãa com vida 4.<2, ão o Padre Fl':m
ç,isco Pires, o Irmão AnLonio de Carvalho, e olrmão Nicoláo
Teixeira, os quaes forão depois recebidos do Governaclol'
Pedro de Albuquerque (que foi tambem hnm do que se
sa.lvárão) com grande humanidade, e bospedados com ex
tr:1Ordinario afTe.r,lo , c.aridacle elo Reverf'ndis imo Pndrrs
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tle ~a sa SCIJlJOI'J do Monte do Carmo, em cuja religiosis
sima companhia estiverão pelo espaço de cinco mezes. Não
nos foi possivel des abrir mai amplas noticias do ve
nerarei Padre Luiz lligueil'a e cus o·loriosos companHeiros.
Das que deixamo e cript3s se poderá inferir a heroica Yir
tude, e singular caridade deste apostolico vnão, re plande
cendo nelle bum ardenlissimo zelo, e grande desejo da al
vação das almas, não endo menor o exemplo que nos
deixou na ditosa mone, com que soube coroar tão santa
vida; sendo certo o que diz Chri to, que não póde 11a\'0r
maior caridade que dar a vida pela alvação alheia.

E la cnricladc da salvaçã0 dos Indio,::, que tanto ardia em
seu abrazado pito, o obrigou a compôr com incrivel traba
lho, e continua applíc::tção a primeira arte da lingun dos na
turaes que via o BrazU, de composição tão perfeita, e tão
uelicad::t nos preceito', qne 11e 2ssombro. e admiravel teste
munho da rara capacidade e talento do seu ::tutor; pois que
sendo 11uma língua barbar3, está tão bellamente reduzida
no infallivel preceit das U3S regras, quenenbum do:> muito
Mi sionario que ba e tem havido lhe tem até o dia de
hoje descoberto o menor defeito, ou julgue neces itar de
maior augmenlo, cousa rara no mundo na campo ição de
arte ! Por esta, e muito mais pela da IJerfeíção que nos
deix.ou tão esc1::ll'ecido varão, elevemos toclos estudaI' os que
nos prezamo operaria de tão gloriosa Mi são, e filhos ver
dadeiro de tão zeloso e incomparavel ~1is ionario.

Dcscjaramo de todo_ mai pa1'licularcs noticias p::lra a
estamparmos neste papel, e d::trmos á posteridade hum au
thentico testemunho das singulares virtudes e granele zelo
de tes insignes e as ::lZ louvaveis obreiros da vinha do enbor.

Ouçamo ::lgora o que sobre elles escreveu muito depois o
Grande' ieira ao Padre Provincial uo Brazjl. Saibamos pri
meiro.

Logo que o GovernadClr Pedro de Albuquerque chegou á
cidade, depois de escap::lr do naufragio, mandou gente e
,oldados que corres em a costa ela Ilha de Joanne , e soc
corres em o melhor que pode. sem aos naufragantes que
achassem; os quaes apenas poderão saber O barbaro fim
que o Gentio deu áquelles mi 'eraveis naufragante, como
muito depois averiguou o grande Padre' iei ra, que dos
mesmos exploradores soube as noticias, que na sua mesma
carla exprime cheio de consolac:to. e não. ei se diga dr,



huma santa inveja. Diz n~jm em parte (13 sua carla cscripta
no Maranhão ao seu Provincial: «i'ja I1ba do Sol, oode ma
tárão o Padre Luiz Figueira, o tem os Iodios retratado com
hum menino pela mão, e hum Cbristo crucill(~ado na outra,
quo parece ser:l fórma em quo o achórào na prain ando
sabemos haverem chegado os Padres vivos. Tudo i to consta
por rela)io de pessoa· que conhecião o Padre o )"irão o
rotrato. Está esta Ilha do Sol na entrada do rio das Amazo
J1ilS da banda ele L sto ou Grão-Par;"l, que: be o mesmo; e
(Issim como o Santo Xavier morrendo oa de anch50 abria
:JS portas ú Chioa, osperamos que o sangue innocente de
tantos Padres, tão gloriosnmeote derramado, ou pela fé, 011
pela cariclndo, sej:l o qno lIasta vez no deixe tamlJem aberta~

as deste novo mar, e deste novo mundo. »
E Jogo em ontra quo escrc\"Cu depois ao mcsmo Provin

cial accresceota :
«( i\ioela não ha hum anoo. que e ·crevi a 'rossa Re",eren

cia a primeira carta desta Mi ào. Foi PITO dizer na diLa
carta, que os Pndres Luiz Figneira o seus companheiro
farão mortos pelo barbaras na ilha do Sol, como então me
disserão, porque iodo ou depois ao Par:"l, soube qlll)
os não matál'ão senão na Ilha chLlmada de .TonDn s a qunl
está ntravessada bem na hoca do ri'o rl:lS Amazonas defronte
da mesma ilha do Sol.... lO Pat'õ1 fallei com hum soldado,
que se achou lia i!lla destes. barbaras poucos dias depois da
morte elos Padres, e sobro mo CI)O firma' elo que escrevi ela
pintura em que o tem ret.rataelo, accrescentl)l1 qne via o
lugar em qtle farão mortos. e que era hum terreno grande
com hum páo fincarlo no meio, o qnal ainda con ervava os
si/maes do sanguo. A este páo os atavão bum por hom em
diITerentes dias, e logo se ajl1otavão ao redor delJes com
grande festa e aIgaza rra, todos com se·lls páos elo j ucá nas
mão (cbnmão páoscle jucú, OLl ele matar, a huns P:"IOS largos
na ronta, mni fortes, e bem lavrado que lhes servem como
de mas as na guerra).

( Armado: desta maneira andflo sLlltanclo, e cantanelo ú
roda do flue 113 de morrer, e cheganelo a hora em que jõi
não póde esperar mais Slla feroza, closcurregão todos ii [101'
fin os páo: de matar, c com alie:; lhe cluebrão a c;)be~~a.

Vão ti raelo.' á ca beça os primei ro:; golpes, o Dão a outra
parte do corpo; rarque he costumo universal de todas estas
-entilidaílps não I ílclprflrtl Imua1') nl'in /pr nome, senJo
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depoi de quebrarem a cêlbeça a algum seu inimigo, e
quanto este he de mai nobre llação, e de mais alta
lligniclacl tanto o nome he mais honroso. Desta ma
neira tomúrão nome estes h:lrh:ll'os nas cabe ças dos
nossos Padres, ou 11:.11'a melhor dizer, lhes derüo posse
daqneJle nome, que com o angue qne uavião de derramar
em tão gloriosa demanda e lhes tinba escripto no livro
da "ida. Depoi de mortos os a sAr50, e comêrão como cos
fumão, e ;.linda o mesmo soldado via os giráos (que são
bumas grelhas de páoj em que for50 assados. Conto tudo o
que voo descobrindo llo fadre Luiz I, igueira e seus com
panheiros, porque além de 01' tle edificação para todos 11e
de grande consolaç,50 para os CJue os conhecêrão, e o pócl
ser tambem para os que os quizerem imitar, Eu Yi de longe
a ilha e confio cm Nosso Senlior, que cedo se 11a de colber
nella o frl1to que de terra regada com tan to sangue e tão
santo se póde esperar. »

Até aqui fielmente a de"ota penna do sempre grande
Padre' ieira, com a qual quizemos eXOl'llar esta pequena
parte da vida do nosso heró~, servindo-nos de suas pala
vras como de esmalte e luz para realç,a1' c suhir melhoi' a
verdade ele no sos e.cripto, .



CAPIT LO V.

. lJCCE sos DOS RELIGIOSOS D.\. Cü:.\IPA:'inI.\. '0 PAnA E

)IAnA:'lIÚO, DO ANNO DE 'IG!~4 \1'É AO AN~ODE '16!t8.

Infausto foi para o Maranhão o anno de 164~ porque
ainda continuavão nelJe as guerras com o Hollandezes que
felizmente se concluirão no seguinte anno ; para o Pará
o foi tambem pelas perturbações e grandes diITerenças que
harião enLre o seu Senado, Pedro Maciel Parente e sen
irmão João velho do Valle) ambo sobrinhos do Governador
que tinba sido Bento Maciel Parente; promovidos, o egundo
dos dous par:! Capitão-mór da Capitania do Cabo do Norte,
de que fôra donatario seu ti . e o primeiro para Capitão
mór do Pará, por patente ele Sua l\Iagestaele. Pretendendo
tomar posse dos seus cargos, a Camara repugnava; porque
tendo-os elJa mandado ao soccorro do &laranhão, desem
penhárão elles tão mal esta sua commissão, que vendo a
c1ifficuldade que havia de sustentar e pro eguir a guerra
contra os Hollandezes, desamparárão o valoroso Antonio
Teixeira de i\Iello, que nunca desistio da empreza, e nas suas
mesmas canõas em que tinhão ido para i\Iaranbão) se re
tirárão para o Pará; levando os soldados da sua disciplina
que a mesma Camara lhes déra para irem soccorrer aquella
capital, com os quaes se fazião agora fortes e se alojavão na
ilha do Sol, a que outro. dão tambem o nome de Tupy
nambús.

Como o naufragio do Governador Pedro de Albuquerque
t~nha succedido quasi defl'Onte desta ilha. se vio elle pre
cIsado a tomar quartel de descanso ne te arraial dos Macieis,
onde sabendo o iudecoroso procedimento destes dous cabos)
a quem não podia por então castigar pelas criticas circum 
tancias de tão calamitosos tempos, foi tão grande a pena
que o brioso animo deste General tomou, que jámais pôde
lograr hum dia de saude.

Pouco satisfeito, e sem dara conhecer"a dôr que o oppri~

mia, partia eUe deste alojamento para o Pará, onde tomou
posse aos 13 de Julho de 16!13. Jtl a este tempo c achavão



na {'.idade o Paure Franei eo Pires com os dous Irmão- An
tonio de Carvalho e l'ücolúo Teixeira, unicas rcliquias nossas
uaquelle fatal naufragio.

Estav10 elle ho pedados no Convento dos Reverendissi
mos Carmelitas, a expen:ls da sua grafideza. e 'arita
ti,o cuidado, mercê, com outras muitas, por que se fará
eterno o nosso agradecimento, que por antigo não esquece,
quando e recommenda á memoria o beneficio. O primeiro
'mpenho do no\ o Governador foi acudir como soldado ao Ca
l itâo-lllór Antonio Teixeira que no M:lr:mhão estava com o
peito ás b:llas, e com as forças 1I0s seus enfraquecida, faltan
tio-lhes o meio de pollerem su 'tentar o brio, e mostrar aos
lloliandez s o valor sempre inteiro de seus uestemido' co
ra~~ões.

Era pois grande afi.lHa que havia no no o arraial de mu
lliçõcs de guerra, o que a vigilancia de Pedro de \lbuquer
que queria agora acudir com o gri.lndio'o OCCOlTO, que re
metteu áquelle'S valorosos rtl 'taurauorcs da liberdade, que
alcgre' o receb ~rão, e com eUe der~lO as ultima' prova
do 'eu esforço apertando com golpes tão pesados os ini
migos já quasi derrotados, que se virão estes obrigado a
largar a terra, que injusta c violen tamente doruinárào por

'pilÇO de dous anno , tres m ze c (Iuatro dias' que tanto
vai de 24 de Novembro ue 'I uM, em que a tomárão, a 28 de
Fevereiro de 1644, cm que vergonllo am nte a largárão ús
armas yictorio a do Commanclantc lTeneral Antonio Teixeira
ue nleHo, e cus valoroso' companlleiros, 12 dias Llepois
lia morte do Governador e Capitão General Pedro de Albu
querque ; o qual opprimido de desgostos e graves mole 
tia , que contrahio no naufl'agio, fazendo- e digno de mais
u.ilatado governo, acabou a vida '1 '16 de Fevereiro, sepul
tando-se na Igreja da Virgem 'enhora do Monte do Carmo,
e com o seu cadaver as grandes c 'peranç.as, que o povo ti
nha de participar dos acertos lIe seu governo, e di.l bella
indole c plau ivel g Dio com que se fizera em tão pouco
tempo amavel este illustrc e sempre memoravel Pernam
bucano.

Por occasião do soccorro que foi 'para o Maranhão soube
o bom Padre Benedicto Amodei do triste nanfragio do Pa
dre Figueira, seu amantissimo companheiro e Superior;
cheio de santas invejas, sentio como amigo a sua morte,
vendo a granue falta que fazia i.l esta de~all1parada C/1l'is-

11)9
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tanc1nde com hum tão numeroso c quadrão no tempo em
que a Companhia e tava qna i expirando ne te Estado. mo
tivo por que agora mandnva, qne o Paul' Franci co Pires o
fosse acompanhar 110 Maranhão, onde se achava solitario
sem poder acud'r ao c'ultivo de tão dilatada seüra, e que os
dous lrmã,os, vi to não terem cá quem os ensina se, e fizesse
ministros aptos á propagação do Evangelho, ministerios
da CompanlJia, volta sem para Portugal a aC<lbal' os estudo.

Achou e ta ordem já falleciclo pelo grande trabalhos da
navegação ao ediO ativo Irmão Antonio de Carvalho, a quem
os Revl~rendos Reljgio o 110 Carmo derão honrada epul
tura na tia mesma Igreja, com aque1la, houras [unera n

que. osLumâo ,01' o ultimo monumento de ta ;Iluoro a Mãi
para com seus :lmados filhos; de que ourig:lda a nossa "e
neraveI Provincia levanta nesta historia hum etemo padrão
dO seu devido agradecimento.

O Irmão Nicoláo Teixeira partio para o Reino na seguin
te monção, onde assombrou as nossas aula com o elevado
e subtU do seu singular eog nho. O Padre Francisco Pires,
não lhe permitLindo maiores demoras a inalteraveI ordem de
seu Superior, e foi para o Maranhão, onde foi recebido
mais como companheiro que wmo subdito, com aque1le ju
bilo e alegria, que se póde imaginar; tendo já o Padre Amo
dei quem o consolasse nos traball10 , e o oj udasse a ceI :
brar o geral applauso, que' havia na cidade da evacuação
dos IJollandeze ) em que tinha não pequena parLe o eu pl"O
phetico e fervoroso espirito, como já L1issemos; não s uL10
menor a consolação qlile recebia ouvindo de hUloa tes!,emu
nha de vista os gloriosos acontecimentos de seu amantis i
mo Padre Figueira, e de seus virtuoso c@ropaoneiros.

FaLlecido no Pará o Capitão Cenera] Pedro de Allmquer
que, ficou o governo do E tall0 por então dividiLlo; porqne
a prud nte conducta de te fldal o' aote da sua morte no
meou por Capitão-mór do Maranhão ao insigne vic.~orio o
heróe \ntonio Teixeira de Mcllo, qu poo o antes acabava
de expellir totalmente rlaquella Capitania O' Hollanc1ezes e
porCapitão-mór rio Pará nomeou a F'elicianno Lorr<~a. decla:
rando-lhe por adjunto a Francisco Coelho de Carvalho, ar
geHto-mór Glo E tacl.o ; ele cuja pnulencia e zelo se poelião
fiar os maiores acertos, motivo por que (1:1l1i a dous anoo',
flQS 17 de .lLmh,{) ele 1646, tomou pos e ele todo o governo
J)or patente real, qu ü recebeu como devido I remio ao sell
elevallo merecimento.
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Foi aceiLo com g ral applauso dos moradores, que para
di t.inctivo do Lia de eu mesmo nome, primeiro Governa
dor e Capit.ão-General de te Estado, lhe aecre centúrào ao
sobrenom o appelliLlo de« ardo.» Partira nesta mesma
oeca ião (lo Heiuo, o Padre Manoel Moniz, levando em sna
companhia ao lrmITo Gn, par Fernandes, que aUrahidos da
gnlnrle fama de. uaR virt.udes, Lmscavão gosLo o a omp:l
nlJia tio 'erro de Deo Ben dicto Amodei, a quem a sabia
Pl'ovid n ia do AlLi imo tinha já aeste tempo cbamado para
i a gozaI' a immarcescivcl corôa que lbe tecerão suas admi

ravei' virlurles e glorio os trabalho .
Foi con iLleravel a pena dos novo' 110 pede, que alliviá

r.io cm parte na boa companhia do Padre Franci co Pires)
que uoico no i\laranbão carregava o grande pe o de tão la
boriosas fadigas.

Foi o Pad)'e BeneclicLo \mod i, Italiano de naçfio, naLllraL
elo TIniDO e ]lha da icilia, que bem e póde gloriar de hum
aluITmo tão benemeriLo da Republica Chri lã. Acabado o'
studo , movido do zelo e alva 50 da almas da GenLilidadc
la America Portugueza pedio com a maior in tancia a i\lb
são do Brazil, e havida a licença partio para e ta Provincia
a colber na ald 'as daquelle E tado o fl'uto pelo quae se
d· terrára ela patria, e largá)'a com t.otal desapego a me
1110res delicias c1a Italia.

TO anno d , '1622, ouvindo o grande d sampal'O da Chri 
tanuade 1I0 Maranhão, ardendo em zelo o s 11 elevado fer
v r', pedio milita vezes e de joelhos, ao Superiore" e ta
glorio a li ão que GoalmenLe alcançoll, partindo para ella
no 111 mo anno na boa companhia do Servo de Deo:; o Pa
dre Luiz Figueira. Trabalhou 25 anno e te in 'igoe operario
nc La frutuosa vinha, sendo innumeraveis o frutos que o
seu ingular zelo recolheu para oDivino Pai de Familia .

'50 he facU di corr r pejos nmitos e granel s trabalhos
que pad·ceu em t~o dilatado tempo De ta conqui ta, lanto
mais peno a, quanto mais nos seus principios unde a falta
de Missionarios preci amente lbe havia multiplicar a fadigas
dividida entre tl'C neLigio. os, quando o ele huma Provin
cia inteira não serião ainda bastantes a exercer o muitos
mini terios da nossa CornpanhiR, cm terreno tão vasto, e em
mésse tão copiosa, pois só elles estabeleccl'fio llaquella ilha
ciuoo populosas nlclêas' não, onda meno a que fundárão
no 11:rpIICntú, Tapnytalera até ~l Capitania do Gurnpfl. irão



te,e pequena parte na erecção do r.olJegio de i'\ossa Senhora
da Luz, que o Padre Figueira fundou' até deixar sobre o
bombros de varão tão santo o pe~o de tona aquelliJ Chris
t::mc1ade quando depoi!' partia para Portugal a buscar ope
rarí(ls para a vinha do enhor.

Na restaura Cão do Maranhão, em qu aqu Ue misero poro
gemia debaixo do jugo da :Jrmas hollandczas, lero e t
valente ~oldado da milícia de Cbristo a gloria de "er hnm
de seus alentados re tauradore., a quem nem o poder ini~

migo in timidava, nem o pe o de tão formida veis força!' en
fraqueciR; porque o seu animo 'uperior a todas assim
animava o soldados na campanha, c)omo favorecia na ora
ção com supplica ; vivamente e~ timulado do zelo com qllf'
via enfraquecido o partido dos catllOlico contaminados já
com o balito pestifero da heresia, que nem ao sagrado do~

templos respeitava, nem quartel ao decóro da hone lidade
permittia; não se omindo mais que de ordens, forças, in
justiças, que o atrevimento do Hollandezes commeltia eom
furor execrando: queixas, que ao me mo tempo qne feri1io
os ouvidos magoaYão o coração do caritativo Padre. Picado
desta pena, animava os Jndioib, de quem foi p(:lla sua rirlu
do re 'peitado, a que defendendo a causa de Deos, nüo
desamparassem o partido do Portugueze., C largassem o
de Tlollanda, de quem só podião receber com o' prejuizo.
da alma as oppre sões que· comsigo costuma trazer a am
bi _ão e o poder.

E te o motivo por que o bom succe so das nossas arma!'
se attribuio sempre ú virlude e zelo do Padre Amodei, que
não 'ocegava dia e noite com o cuidado de pro eguir :J em
preza, qult o bom padre Lopo do Couto tinha promovido;
porque com a sua morte se tinhão de tal sorte entibilldo o
anirr)os, que olhando para a disparidade da força, para a
falta de munições, e pequeno numero de combatentes muitas
vezes estiverão para desisliT da empreza, se o Servo de Deos.
os não animasse com as suas promessas, assegurando-lhe
da parte do mesmo Senhor o feliz exito da guerra, e a de
sejada restauração da liberdade; e como aquelles soldados
coofiavão mais nas orações do Padre, que no valor das suas
espadas, arUo as suas persuasões os mais animados clarins.
com que se irritavão estes filhos de Marte para o combate.

Occasi1io houve em que chocando-se os nossos com o ini
migo, danrlo- e-lb parte elo bom ncce!>so do confUcIo, o



nchúrüo em oração, da qual foi o mesmo levantar-~e para
logo ir de cabinda o partido dos nosso ; o que advertindo
u Commandante, mandou, oomo seguro de pacho, que para
alcançar- e a victoria se pedi se ao Padre continuas e a
upplica, Que cra o mesmo que levar na mão o venci

mento. A im se renovárão os triumphos de Josué pelos
braço levantados de hum noro e fervoroso Moy és.

A todos abrangia o seu zelo, porque utodos communicala .
os iniloxos da sua gr:mde caridade, animando os soldados
no 'umpo, e consol:mdo os neces itados e affiictos no ar
raiaI, já com os confortos da alma na administraç50 dos
Sacramentos, já com os occorros do corpo na applicação
dos remedias, de que a sua humildade o tinha feito o mais
cuidadoso nf rmeiro. Ultimamente, retirados os nossos á
Tapuytapera a esperar melhor fortuna no soccorro que
tinbão pedido ao Pará, desampnrana.o com grave injuria
huma facção tão illustre, os Capitães·-móre Pedro Maciel e
eu irmão .loão Velbo do Valle, o seguirão muito~ dos

no~ o. oldado, Que foi o mesmo que pôr na ultima deses
peração a já principiada liberdade. A i to logo . e oppoz o
invencivel animo (lo servo do eohor, per uadindo tão effi
'nzmente aos qu \ fi avão a ontinuar o começado peln
infalliveis prome sa~ que, em nome de Deos, fazia a todos.
que tomando e tes as armas e dando ii sua valentia novos
l'rio" animados com o valoro o exemplo de. eu Comm:ll1
dante-General, ]Jazerão o g]Qrioso remate áquella guerra,
expellindo o llollandezes, de quem finalmente triumpbon
a liberdade porlugueza. E pnra qt:e se não duvide do muito
que a tão santo Padre se deve nesta milagrosa restauração,
postns em campo tão I equenas forças contra poder tão
formidavel, lêa-se a certidão já expendida no Capitulo ullimo

.do segundo Livro, por ser passada pelo mesmo Comman
dante desta insigne restauração, que não bavia de querer
rn3cular a gloria do ~eu nome com huma atte tação fal a
em t rnpo em que ninda contava aqnella cidade, onde a pas
sára, muitas te 'temunhas de vista de tão pasmoso aconte
cimento.

E pelo que respeita ãO elevado de sua oração, accrescenta
o no so Padre FeJippe Bettendorf (que de tudo que pertence
á nossa Historia nos deixou verdadeiras notic'ia ), c]ue fallando
com elle o Capitão-mór de Tapuytapéra, lhe af1irmára qu
vira ao virtllo~o Píldrc Dpnrrlicto moc1ci Inflo r.erra lo de



- ~00-

lU7.es, e tando em oração; e que accrescentára que o desen
terra em, porque julgava, e quasi tinha por certo que o
havião acbar inteiro e incorrupto. O me mo affirmavão
muitas senhoras das mais nobres do Maranhão, de quem o
mesmo Padre Bettendorf o ouvio) que tollas ii boca cheia
cbamavão ao Padre Amodei o - Padre anto - ; e que
llllDca aC3bavão assazmente de explicar o zelo e oaridade
deste pai dos afllictos, que tanto as consolava nos seus des
gostos, quando estavão no arraial, e ao mesmo tempo aos
seus maridos na campanha, e que muitas vezes o observárão
tão eml)ebido na oração, que se suspendia no ar, sem dar
accordo de si, todo hanbaclo de luzes e todo absorto m
consolações celestiaes.

)'[ateria ampla daria sem duvida ii esta nossa Historia (l

pl'olligiosa vida de tão insigne varão, a não ser elle só o que
restava nesta Missão, por serem fallecilos o Paclre Cuuto e
o Ir'mão que viera com elle na sua companhia do BraziJ, e
não lbe permiUir a sua grande humildade o" el' l:'xa lo
chronista de si mesmo; motivo por que, falt:mdo-lJos as
noticias, ficou sendo maior a saudade de não lermos com
que formar maior elogio da serie continuada de suas apo 
tolicas e memoravei' acções; sirva-lhe porém de remate,
para prova do que temos dito e pal'a eterno padl'ão da sua
san~;idaele, a certidão authentica que nos dei;(ou o Licen
ciado Domingos Vaz Corrêa, Provisor e Vigario-Geral, que
então era de todo o E tado, a qual !le do tbeor seguinte:

« O Lir.,enciado Domingos Vaz Corrêa, Vigario-G-eral e Pro
visor deste Estado elo ~IIáranhão e' igllrio da Matriz eles ta
Cidade de S. Luiz, cabeça della, etc, - Certifico qne, haverá
<1e15 annos, resido neste Estado, c nelle achei o Padre Be
nedicto Amodei, Religioso da Companhia ele Jesus, varão
insigne em virtude e santidade, e como tal conhecido o
-veneraclo de todos, chamado vulgarmente o - 'anto -, de
cujas virtu(l s, além elesta fama 'e opinião commuffi, sou
testemnD ha de vista, por \TiveI com alie ele portas a dentro na
mesma casa ela Companllia) , e o vi por vezes arrebatado e
levantado do chão em oração, na qual gastava ~,g noites
inteif'as, e nella tinha grandes 1ll11straçães elo céo, de que
ha neste Estaelo experiencias muito pro\'adas, principal
mente no tempo da guerra com os TIolla ndezes) prophetisaodo
(;Cm grande evidencia os SLlccessos deJla, e animando com a
fú, quo nelle liol1ão os moradOl'cs a qne emprr,!lenelessem
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a xpulsão do inimigo e restauração doE tado, como verda
(l iramenl o con ceruirão, semlo pouco, mal armauo e
em oecorro algum de Portugal; o que tudo e atlribne

ús oraç(je~ e merecimentos elo dito Padre Beneelicto, e ao
7. lo e indn '[ria (10 Padre Lopo do Couto, tambem e1::l Com
j1.Jnhia tle Je u que foi o primeiro que exhortoll os
}lortugueze á e ta guerr(l, tra~oll o rompimento, e o con-
cguio, A'sim mais c rlifico que o dito Padre Benedicto

Amodei com eu grande espirita e zelo era o que naquelle
tempo u'tentava a Christandade, a sim nos Portuguezes
como no Illdio, pr 'Iganelo, confe sanclo consolanelo e
acu(;inclo a todo as im ne ta cidaele como n:JS alclêas,
anuando-:1. vi ilanelo a pé, orno sempre co tUlDava, de cujo
trabalho veio a adoeccr e morrer; com cuja morte posso na
Y'l'dacl uizer que acabou juntamente a Chri tandade que
lJavia nesta lelTJ, por falta ele quem continuasse o espirita
e doutrina elo dito Paure e elo mai ela dila religião da
Companhia, que tamb m erão jú morto, E a im o jLlrO in
'/'C/'flo 'a '/'I'doll~ e com o mesmo juramento afTIrmo tmlo o
qne lica dito n •ta certidão, Xe ta Cielade de " Luiz do
Maranh50, aos 30 ele Marc ele '16:.>4·, - OI iccnciado Do-
1ningos Va:, COI'I";((,» •

A morte elo' nosso' Padr s no Jtapucurú, e o pouco cui
dado que cntão houve em guardar aJgun papei ele tempos
autcrial' ,como pela falta lIe qnem pode se de te :lpO 'to
]jco ~Jis 'ionaria e dos que ficúrão indagal' mab particular
noticia ela lia acçüe, nos faz ser agora meno e:s.ten o
no, sons louvor, 'ma elo lOUCO que temos lito se p li rá
illfel'ir, e com raziíe, muito bem fuuuada , a valentia do o 
pirilo, as h micas operarü s que proci amcnle havia elo
ollr{ll' hum Yar~ todo el Deo, que qnal ontro Jloy'(}
participava elos r plandores divinos, que clava a conhecer
no pl'oprio emblaJiLe, aoLicipanelo- e a gozar em vieh hum
darluelles dotes q:ue servem ele gala ao Demaveoturaclos
no eco como piamente cremos, de quem oube aju tal' a
pl'ecio idade da mane com a ,antidade ela vida.

F i eu corpo epllltaclo na capella-mór ela Igreja velha
do Collegio de Nossa ' nbora da Luz do Maranhão e accre 
cota o P'1é1re ,João l" lipp, qne se IlJe fizera a sepultura

J) m 110 meio da dita ':lpella d baixo da alampada cobrinelo
e actueUa de Luos azulejos em fórma de cstrella, ma me

luar dis cra so para vúnol'aç.âo de hum tflO grande ervo de
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Deos nos c1eixáetl a certeza do lugar mais proprio, que mc
recião na preciosas reliquias para allivio da nos a audade,
e perpetua memoria de hum tão geande exemplar tle ~Jis io
narios. ...,eja-no a todo' Jrato o seu famo o nome, e a nó
e ao viu louros ele summa consolarão a sua audo a lem
brança.



CAPITlJI o VI.

MORTE DO PADRE FRAl'ICI CO pmE E l1Al'IüEL MONIZ, E DO

lRM:\O COADJ 'l'OR GASPAR FER "ANDE .

Corria já o anno de '164.7, e com a morte do "eneraveI
Padre Benedicto Amodei tinha cabido com o carcro de Supe
rior, todo o peso da Chri tandade do Maranhão sobre os
hombros lia fervoroso Padre Francisco Pires, por se achar
ne te tempo no Itapucurú oPadre ManoeI Moniz com o Irmão
Gaspar Fernande . Nestes santos e apo tolicos exercicios se
foi pas anelo até ao anno seguinte de Hjl~8, em que passou
ele ta vida para a eterna, sem ainda completa l' dous annos
de governo, o Capitão-General Francisco Coelho de Carvalho,
tendo a prudente prevenção de nomear por sua morte Ca
píLãe -móre do Maranhão a ManoeI Pitta de Veiga, c do
Parú a \yres de Ollza Chicharro com indcpendencia hum
do outro, tudo afim de evitar as desordens com que se fez
menos pacifico o governo intruso por morte de seu tio o
primeiro Governador e Capitão-General do Estado.

Em mui pouco tempo experimentou este a falta de quem
os govel'llasse como Francisco Coelho, assaz magoados da
perda pelo amor que já tinha conciliado destes povos aquelle
General, dos muitos annos que entre elles tinha vivido no
posto de Sargento-mór, porque logo no principio do seguinte
anno, em o mez de Fevereiro, tomou as redeas do governo,
não sei se para lhes enxugar as Iagrimas, e para lhes avivar
mais o sentimento, Luiz de Mngalhães, Fidalgo da cnsa de
Sua Magestade; a quem o relevantes serviços que fez no
tempo da restauraçiio de Portugal o elevárão ao cargo, e o
fariãO credor de maiores Ironras, a não se embarnçar com
negocias que o fizerão menos aceito ao ministerio da côrte,
onde chegárão as queixa, e se ouvirão os clamores dos
mais apaixonado e queixosos.

Foi tambem este anno de '1649 infausto á Companhia no
Maranhão, por nelle se extinguirem as reliquias dos Missio
narias, que ainda h.nvia, que el'âo dous acerdotes e hum
Irmão, que todos acabá.rão no Itapucul'ú, com morte ao I a-

30
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re cr dos homens meno appeteciveJ, mas aos servos de
Deos muito agradavel. Fora o Capitão-mór Antonio Moniz
Barreiro, primeiro restaurador da liberdade do Maranhão,
notavelmente e 'timado dos no sos Padres e aceito á Com
panhia, onde tioha seu sobrinho o Padre Lopo do Couto,
de quem já fal1:imos, e o Padre Benedicto Amodei, a cuja
virtude sacrificava os mai~ reverentes obsequio, Xa cam
panha contra os Ilollandezes, cheio de 'victorias, e bem
perto dos muros da cidade, cabia mortalmente enfermo este
famoso beróe e valoroso Commandante, e antes de acabal'I1os
amora os braç.os do Padre Amodei, mandou lavrar eu te 
tamento, e nelle declarou por seu filho natural, Ambro ia
l\loniz, ainda lI1enino e de pouca idade, a quem eutre antros
bens deixava o seu Engenho de ltapucurú, mJ o uso fruto
delle declarava era sua ultima vontade o lograssem os
Padres na menoridade 'ele seu 111ho, cuja educa ão lhes re
l:omendava; e os nossos intci~'amente o tnmárão ii sua conta,
recoll1endo-o ao Collegio, que com estJ esmola, depois de
tantas que deJJe recebera em vida, o contava já por hum
ue seus maiol'Cs bemfeitores ; motivo por que sempre o tr3
tárão como flU10 de quem tanto nos mere eu em viua e
obrigou na morte, pois sendo :linda tão grande a no so. po
preza para poder acudir ao preci o. dos Hcligioso", e ao
asseio da no sa' 19reja, não era pequena mere" poderem
utili ar-se do rendimento do engenho, effiquanto o orph~u

não linlliJ maior idade e s~ podia governal' I elo dictames de
llLlma sum 'iente capacid:lCle.

Tomárno os Padres posse do Engenho logo depoi da
expulsão dos lIollandezes n'o anno de '1644, e como o achárão
totalmente desbaratado, pelo saque· dos inimigo, traLárilo
0OffiO bons. tutores de o reedificar, pas an(10 pura '11e
alguns de·seus··escr:wos que tinbão lia sitio de AnyncliIJa,
onde fabrica· ão farinha para sustento do' Religiosos. Cor
rente e moente o Engenho mandou o Superior, o Padre
Franci co PLres, que o Padre· Manoel ~Iouiz e o Irl11~O

Gaspar 1, emanJe assisti sem nell , e que largando o Padre
o go\'~rllO temporal ao Irmão, cuida se só <lo espiritual, não
só c1aqu lia gente, son50 tambem elas aldêas \'izinhas, que
já estavão flLDcladaq pelos nf)::; 'os primeiros Padres na terra
firme. ne obrigar50 dos Padre', que go\'ernão a fazendas,
cuida r a sim do que pertence ao serviço temporal JeHa ,
Gomo . ]lJ'incipaluJentc (:0 IJem da::; all1las (lue ucllas vivem,
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Sn. crl1cn pois flur huma India c.crava lia obri;:pção dI)
mesmo Entrenho, Yivia tão lit:encios:l, como e fJueeida da.
ohrigações de chri tã, de t~o m:lo vivcl', flue ele pcccaL10f3.
pa•. :l va a can[l:l lo. :lo

QlIizcrão o, Pal1r s r mrc1iar :l rllin:l ele t:l alma pelo:;
meio;, maio' llayC', que Ó 'U1':'1. em e nJo ex.aspera sem :J

r rida. Paternalmente:l a(11110e túrIio. c lhe pro[lozerão os
I'i cos (1 lilo m:'l vida. Do avisos pa Sfll'JO :1. reprchen. 6es.
e (le ta fi ameaça; e orno nada aproveitas.e, I:' a pro.litnt:l
Inllia ros c eonlinnaml0 no' .ens r andrllo'. jnlgôrào flue
af{uella inveteralla hag-a nece 'itaya de maior remedia, e que.
s devião ap[llic:Jl'medicamento" enão violelltos, ao menos
mai proncno e vigoro.o ' porém o efTeito mostron que
não e tava j:'1 a enferma rm termo de emelhantcs l'erne
(lios, porque ca Ligada muito meno do que me1'ecb pelo
eu tleli to tão longe steve de se emendar que pilra mais
eglll'amenle contilluar na me ma cnlp:J, .e retiron fngida

p:Jr:l o sertão "Vizinho, onde vivia a naçiio elo rúatr; que
uf:luO com verem bu catlos para o de empenho (le te,
fJlIe elles jolgavão aggravo e niio erreito da obrigação dos
Padres, mo ielo e in tig::Jdos do demonio por hoca ela mal
intencionada India, tom:'lr50:1 sua onta:J. sati facão, ainda
á (',(Ista da innocencia (10 me mos Paclr > quérendo e
pag:lss m o estrondo:; da palmatoria com O. mortae~ golpe
dos eus pãos de Jucú, com qne cosLllmavão mat:lr os
inimigos.

Co tumavão o de ta nacão bu cal' mllitas ,eze este En
genho, com (ruem vivião de paz, em utilidade pl'opria ; com
e,te pretexto chegúrão agora mnito dclles armado, em
guerra, a tempo que por l111ma festa que ali e celebrava
e ach:lvão tambem alguns Portugnezes com o uperior da

Missão, :l quem não parecen bem esta visita pela cil'cums
tancia de vir na vanguarda o Prine.ipal do Urnat)" cha
mado PotyrOll, que logo com a sua gente e fez enhor do
terreiro onde formados davão mostras de querer :lCOmmeLter.
Cuidárão o branco em se defenderem do assalto Lomamlo
a armas de fogo que trazião, que por então não senrirão
de mais que de animar O. inimigo, que ao primeiro tiro
que os mesmos disparárão, acommet \rão com tão brava 1'0-
olução, que obrigúl'ão os Portngueze a :llvar m:l viuas

na ligeireza elas ua c::môas, ueixant]o o, Padre no mani
festo ri co lle perderem as nas como OY lha innocente
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na garras de tão famihtos lobos, que como não preten
dião mais que sacrifical' ao seu furor aquellas victimas,
bu cál'ão a casa dos Padres, que já achárão preparados
para o combate, postos de joelhos com as mãos levantadas,
e os olhos no céo, postura em que recebêrão os barbaros
golpes dos páos de Jucá, ou de matar, com que lhes C[ue
brál'ão tyrannamente as cabeças, extinguindo por esta vez
as poucas relíquia da nos. a Companhia neste Estado.

Assim aaabárão estes tres Religio os offarecido em sacri
ficio nas áras da castidade, pelo zelo da qual derão gloriosa
mente as vidas ás mãos da tyrannia. Subi, oh almas ditosas, e
Já des e empyreo, onde só piamente cremos seriei colloca
das para alcançar elo Supremo enboI' da seára manda e
operarios para a sua vinha totalmente desamparada de soc
corro humano, seja para nós eterna a vossa memoria, a 
sim como suppomos o foi nos livros da vida com letras de
001'0 o vosso nome I

Foi o Principal Potyron Q sacrilego e primeiro matador
dos nossos Missionarios, cujo filho vindo depois ao poder dos
ludios Trememés, seus inimigos, o derão ao Padre Superior
Pedro Lujz, e este o applicou ao serviço da Igreja Matriz de
Nossa Senhor-a da Victoria, da cidade do Maranhão. Soou logo
pela vizinhança o insolente atrevimento dos Tapuyas Urúatys,
e acudindo com armas varias vizinhos a aastigar o or-gulho o
attentado destes barbar-os, iá enes se tinhão retirado POSSlÚ
dos do medo, porque só são valentes onde não sentem
opposição; e a serem os brancos que assistirão ao assalto
mais resolutos, poderião aom oiLo arnlas de fogo que tirihão
defender com vantagem a entrada dos barbaras na casa da
vivenda dos Padres.

Achár~o-os os Portugue4es que acudirão, mortos no mes
mo lugar do sacrificio, e como não havia tempo para os
levarem ao Collegio de assa Senhora da Luz, desviado dous
dias de viagem, os enterrárão na capella do mesmo Engenho,
sepultando ao mesmo tempo toda a Missão, que neste fer
vorosos operarias, como se fossem muitos outros, se rema
tava por então toda a conquista, ficando interpolada a sub
sistencia dos nossos Missionarias neste Estado por espaço
de 1res annos, que tanto vai de 49 que isto succedeu até
52, quo chegou a celebre e memoravel Missão do grande Pa
dre Antonio Vieira.

Aos aclos de mi ericonli3 cl:1qllclles honrados Porlllgne-
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zes em dar sepultUl'a aos nossos Padrc, c seguirão as di
ligencias da jn liça em tomar conbecimento do insulto, c a
pôr cm inycntario o bens do Engenho, que depois se arrema
tou a requerimento do testamenteiro Antonio Rodrigues de
Gouvêa, com notavel prejuizo dos bens da Companbia' por
ter esta entrado com não pequeno gasto de tudo, o que jul
gou preciso para desempata-lo em ordem a poder correr, e
moer sem embaraço; mas como não bavia quem requeresse
da nossa parte, além do que a caridade de algum mais
afTeiçoado abrangia, corrião as cousas á discrição, e os re
querimento á revelia.

A terras forão julgadas por sentença da Relação a blilll
terceiro, e finalmeute nem o orphão nem os Padres se uti
lisárão do u ofruto, sem se attender aos grandes gastos com
que tinbão concorrido para o eu estabelecimento.

Assim acabou esta esclarecida Missão para rena ceI' como
Pbenlx, e resuscitar gloriosa de suas me mas cinza. Destes
incansaveis operario não podemos aber mais que o pouco,
que já dissemos nesta historia, ficando-nos sempre amágoa de
não (charmos noticias com qne fazer preclara a memoria de
tão exemplares obreiros.



CAPITU LO VII.

RESTATIELECE- E A CO~ll _\ NUlA NO E 'T.\ DO DO 1lA ít \ HÃO E

PAR..\., PRmWYIDA. CO'JI ARDE:,\'l'E ZELO E ItE.\L GItANDEZ.\.

PELO PIISS.mO It. D. JOÃO IV.

Admirave! be, foi c sempre serú a Divina Providencia, sem
que o limitado do nosso discur o possa comprehender :I
suas altissima~ dispo'içües, empru'occulta, e sempre inex
crutaveis ao mais delicado do nos o juizo.

Permittio eUa que bum tão florescente esquadrão de sol
dados de Cl1risto jú quasi no porto naufragasse, perdendo
se a náo que transportava as maiores riquezas e piritnaes
para SOCCOl'l'O da Gentilidaue do Estado, a abando victi
ma da caridade o venera vel Padre Luiz lfigueil'il com il maior
parte de seus amados companheiros, partos legitimo de seu
fervoroso espirito.

Ao me mo tempo que o invejo'o infemo pretendia acabar
com a Companhia nu Maranhão e Pará, ficando orpbãs de
pastores, pai', e me tres tanta c tão florescente Cbristan
dade; altamente 'eutido o felici simo restaurador da Mo
narchia Portugueza com a triste nova da fatal rcnJa dos Mi
nistros Evangelico que tanto tinha recommeneladu ao seu Go
vernador Pedro ele Albllbuerque, querendo 3gora remediar
hum damno tão grande, com que c arruinaria em duvida
todo o ediJl io espiritual daquelle gentilismo, se eUe como
Pai solicito, tão obrigado e mai~ que nenhum zeloso, lbe não
acudisse com o mai prompto e eficaz remedio, para que
de todo não acabasse com os Missionarios da Companbia amaior
parte ela conquista e reducção de tantas almas gentilicas; e 
creveu logo huma carta ao Provincial da Companhia do DraziJ,
que pelas uas rccommendaçôes bem d,i a enteouei' o arden
te zelo, com que se inJ1ammava o real peito deste Piissimo
Monal'cha. Diz pois assim ao Padre Belcbior Pire::;, que pOI'
então governava aquella gloriosa Provi.ncia :

« PadreProviucial da Companhia eleJe us.-Eu EI-Rei vu~

euvio muito saudar.-Para se CID Jlregaren na C;OlJvel' -ão, econ
~ervaçüu do Gentio llu ~laranlJãu, luuho l'csoll'ido ycul:Jü 8 OU 10
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n ligioso (ln, a Proyincia on ao menos G(lo mai' I ra Licos na
linglla da ( na e ao Condede Ca tello 'lIelhormanllo cr ver
lhe rata uar o provimento e em]):lrcClcão para Yia~')m, a
lempo que possão ahir em companhja <.la arm3da, n3\'egan
do 'm . ua con erva aLé a nJlura em quc se 3pnrtem e i
gão a tl 'rr ta do Haranbão. I1ecommendo-vos muito fac<li.
(Ii por li 1\ goeio cle maneira CJlle assim e execute 111 til lo
( t.;;'U), por convir a 'im ao serviço de ])co e meu. EscripLa
>11l Lisboa a ~1 Ile Oulllbro de 1GML - REI. »

E para qoe esta rccommcndarõe tive .:em o (1 s jilrlo
'Jl' iLo e cr ven com a me ma expres ~lO ao seu \j o-Hei ()
me'mo Conde; ° qnal não podendo dar-lhe logo o dm iilo
cumprimcnto, m r3Z;IO elas rrncrra qlle 3ineln cootinuay;}o
naquclle E taelo conll'a li anna" da ]lollanda tornou a re
p lir o zeJosi 'imo Hei segunela carta ainda mai elTicilZ, CJue
quero aqlli trasladar, para cbegar ao conllecimcnLo do muito
que uiclava da alvaç.flo dos ]n(110 , e maior augmento da
110 'sa fé.

Assim diz na sua real arLa de G de Maio ele '1632, e crip
ta aonovo Provincial, o Padr Francisco Gonralve , varfio cle
cuja virtn a r alução 11:1 dc clloobrecer não pouco a
nos a Iii 'tori;),

« Provillcial da Companllia de .Tc u ela Provincia tio
Brazi!. - Eu EI-Rei \'0 envio moito audar. - Em 22
li Onlubro ele 'lG!~n YOS manel i screvcr que, pal''l e
cmpl'ep:al' m na coo ervariio elo G ntio do JIaran/1ão tinha
rc 'olrido "le 'em,8 ou '10 Helio'io o dc a Província, ou ao
menos (j llo lDai praticas na lingua e que ao Conde d J

Ca ,tclJo-Melhor, Governnelol' mandaya ncommenelal'-l/1e fi
ze -e provcr elo Dec sario, e cml arcação para a viagem a
tempo qne Iode cnl il hir m coo erva da armada, e nayc
gn.: em COIIl lia, atc' a nltura de e apartarcm c e~1Jircm

a llerrota do ~laralJh;ju; ncommenuando-vo parti ularmenle
(Li pozessei' o negocio de 111n neira que;) 1m se executa e
cm todo o caso, omo convinha ao s )rviço de Deo m 11;
e por1lue a cou a ntão se não conseguio como t1evêra, e
ora tenho consignil<.lo ongrll:l nstentação para 10 Religio
sos Mi::>sionarios da Companhia, [[ne vão ao l\laranhão para
entenderem oa COlnrel"Jo claquell Gentio, e no lleino l1ão
Llchão ]e prosente mais t[ue quatl'o Heligio os para esse
erfoito vindos elu Brazil ; vos ellCOnllTI '11c10 muito, e mando
oreleneis que nesle élllnu vcubão mais G1cligio'o n:1 rÓl'ma
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que vos tinba mandado avisar pela carta referida no anno
de 1640; e executeis pontualmente em fórma CJue se não
perca :l occasião de obra tão import:lI1teJ por meio da qual
se póde esperar o fruto das almas que se pretende' e ao
Conde Governador torno a mandar escrever pela carta que
com esta ,ai, e lbe entregarei, proveja de embarcação, e
do viatico necessario para a passagem aos ti Religiosos, por
que vindo com menos risco em companhia da armada até a
altura em que se hOllverem de apartar e ir na derrota do Ma
ranhão, pos a conseguir sua viagem seguramente. Escripta
em Alcantara a 6 de Maio de '1652. -REI. »

Xestas zelosissimas expres ões se distinguia d real oraculo,
por que mais que de nenhum outro tratava primeiro do negocio
da alvaçfto dos Gentio' e ele estabelecer o seu Imperio Da
base fundamental ela santa fé cm toda a parte onele tremu
la sem as suas Quinas e tivessem vigor as suas armas. Mas
quem mais empenbado soprava este fogo no peito do Sobe
rano, era quem mais qne todos tinha nelle huma tão particular
entrada, que conhecendo a Magestade o zelo de bum tão fiel
vas alIo, e sendo-lhe notoria a capacidade e comprehensão
de hum tão grande homem, estimava as suas proposta , e
fazia se pozessem em execução os eus arbítrio, por ver
que só tendião ao maior serviço de Deos e seu, com hum
desinteresse muito proprio da sua virtude e zelo apo tolico.

Era este o sempre grande e nunca assás louvado pelas
uas letras, pelas suas virtudes, e pelo slngular e raro ta

lento da oratoria, o maior prégador que vio esle seculo, o
famo o e memoravel Padre Antonio' ieira, gloria de Li3boa
pelo nascimento, honra do Brazil pela criação, e credito da
Companhia de Jesus pela proCissão; o quaL querendo trocar
os mimos e estimações da côrte pelo desabrido e trabalhoso
das ~li ões do Maranhão, pretendia empregar agora os seus
talentos na (jonversüo das almas de innumeraveis Gentios,
com que p(Jrece se inundavão (JS. margens do maior rio que
reconhece o mundo com o famoso nome de Amazonas.

1\. seu tempo veremos postos em execução os fervorosos
intentos deste apostolico varão. Passemos primeiro a admiraI'
a gr(Jndeza inexplicavel de animo com que o Sereníssimo
Rei o Senhor D. João IV, quiz remunerar a Companhia pelos
grande serviços, que via lhe ha vião fazer seus filbos nesta
gloriosa Missão.

rrimeiro que tuuo assentou comsigo mandar consignar rel1-
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lI;) p~l!'~ a fUIJLlação ue l1um Collegio lla cidaue /10 MaranhiJo,
que servi se de c"cola, onde aprende em os ~rissionarios as
obrigações do seu mini terio, laborioso exercicio da propaga
rão do Ev:mgelbo, e reducção dos Gentios ao gremio da
Igreja e vassaJlagem da ua Real Corôa; idéa, que~a ter
elltâo eJIeito. cria buma das maiores segurança para o es
tabelecimento da nos a vencravel Provincia, e nos li\Taria
da mnita e diversas re\"oluçãe', que dcpoi muito á nossa
cu ta experimentamos. Achaque grande do nossos antigos
Padre erem me quinhos em accitar mercês, ao me 'mo
tempo que a liberalidade e grandeza do seu Soberano o:
queria encher dellas; segurando d ste modo pela real pro
tecção o preciso intere so' a que indispensavelmente os
reduzem a maxima do seu in tituto' porque ou hão de
olhar para as mãos do eu fiei, ou hão de cuidar d:l conve
niencias proprias, visto e não poderem utili ar dos minis
terios que exercitfto. Mas o grande zelo e fidelidade do
Padre Antonio Vieil'a} que não olhava mai para o,; intere 
se particulares da Missão, que para o bem publico do
Reino} vendo exIlau tos o rario reae que elLe tanto dese
java augmentar para se poderem su tentar com gloria da
nação as guelTa com Castella, dissuadio o gr~mdioso }Jo
narcha para que su pendesse a sua grandeza em tempo em
que el'ão precisos muitos cabedaes para conservar ill o os
direitos da ua real conJa; representando que bastaria por
então, que ua Magestade consigna se a cada llissionario
358 de congrua annual, concedendo-nos tres aldéa de rn
dios livres, que fo sem privativas tão ómente da nos a
admini tração naquella partes onde se fazia neces aria
casa ou collegio no so, que erão Maranhão, Pará e Gurupá,
que esta ó mercê poderia por entanto upprir o grande~

gastos de huma real fundação.
Annuio o piissimo Rei á representação do Padre", ieiri:l,

não menos eLlificado que ali feito dos congruentes moli~

vos que apontava.
Concedeu promptamente o que o Padre pedia, e por se

rem estas as primeiras doações reaes que teve a no sa
Missão, as quero aqui copiar para eterna lembrança do no' o
agradecimento a tão clementis. imo Monarcha. Diz, pois, li pri
meira provisão:

« Eu El-Rei faço aI er aos que e. ta minha provi ão vi
rem, que o Pro\incial ela Companhia ele Je us da província

3-/



do Drazil me representou que eu rui scrvido onlenar-l1Jc cm
Fe\'ereiro de '1040, quedallalüa de Todos os 'antas cnrias~e

ao Maranuão dez Heligiosos pllra se empregarem na convcr
são do Gentio delJe, e que ao Conde ue Castello-Melbor, Go
vernador do dilo E tado) lhes fizesse dar para isso embarca
ção e o provimen to necessario, o que n;'io te~'e elJoito I 01'
causa uos inimigos; pedindo agora lue lizcsse mercê, man
dar consignar neste reino aos ditos Religioso' congrua LlS
tenta(:ão de sLlas pessoas, e o provimento necessario lle sua
Igreja, para se podercm logo emuarcar e acudir áquelJa
Chri tandade, que nece sita muito de remedia c piritual: c
tendo a tudo respeito, e aos ditos neligiosos nHo terem
naquelle Estado cousa alguma de que se lJos 50 sustentar:
c ao que sobre a materia respondeu o Procurador de minha
Fazenda, a que e deu vista:

« Hei por bem e me praz, vistos os exemplos que allegito,
que os ditos Religiosos que hão de passar :í dila l\lis ão uo
Mar:mhflo tenhão cada hum delle:5 para seu sustento 33::;,
com ueclaração que a metade do que montar a dita quan
tia e ao düo respeito lhe mandarei consignar ne;;te Heino
pelo con elho da minha Fazenda, o que tocar na renda do
Estanque do Tabaco, cabendo nelln, e não abendo em
alguma outra renda livre; e que a outra metade se pas e a
seu Procurador bastante na nahia de Todos o antas, no
rendimento dos dizimas do.BraziL por mão do contractado
res, as entando-se-lhe na folha a qgantia que se montar no
su ten to dos ditos cinco Religiosos, ao dito rcspeito de 05g
caua l1um, como tudo se faz aos mais Heligiosos e clero; e
isto precedendo jusLiftcaçüo, <la qual conste que residem no
Maranhão iuteiramente todos os uitos ncligiosos, para que a
quanLia que se montar nos que fa1t:.lrem ao <lito res[)eíto de
35~, se poder cobrar para a minha Fazenda; a lual quantia
se llão poderá gastar, 011 di"ertir pelo Governador, nem por
outro algum ministro, em nenhuma outra cousa, por preci a
que seja, com pena ue pagar de sua casa quem assim o não
cumprir, e de o poder demandar por elle o dito Procura
dor da Com\)anhia:" o o dito pagamento se continuará em
quanto os ditos fieligiosos não poderem ser pagos nos dizi
mas do Maranhão, ou não tiverem bens proprios deiJ:.ados
por particulares de cuja renda se possão sustentar.

« Pelo que mando a todos os Ministros da ju Liça e fa
zenda, a que tocar, assim deste Ueino, como do Drazil c



Maranhi"lo, que torlos em geral. e carla hnm em parlicular.
cumprão e guardem e la provi ão tão inleiramente como
nella se contém sem duvida :llgum:lJ a qual valerá como
carta1 sem embargo da ordenação do liv. 2', lit. 40 em
contrario, e pagará o novo direito, se o dever. Antonio
'errão a fez em Li boa a 24 de Jnlllo de 1652.·-0 Secreta
rio Marcos Rodrigues Tinoco a fez escrever.-REL ii

OPii simo Sr. Rei D. Pedro IT, de boa memoria, mandou
(lar mai todo os annos 3508 por decreto da secretaria de
estado com obrigação de terem os no sos Padres mais der.
Religiosos :lclualmente no i\1aranh~o.

Até que indo d:l ~Ii fio para Porlugal o Parlre Felipre
BettendorfJ no :lnno de H\8-1-, :llcançou de Sua Mage tade
nova merc'" egundo a lembrança que o dito Padre deixou
r,~cripta de sua propria mão e se acha no nosso cartorio.
Dir. pai. :

« o anno de 1G8!" alcancei de , !l:l Magest:lrle que se
parra em todo os anno 030g de congrua c. tavel o pcrp 
lna com a condição de termos actnalmento no ~laranh5o

trinUl sngeito da Companhia de Jesu ,allivjando-no da
conelncção e nrlO oh tante a deixa dos fiei' e sobro a justifica
ção (lo dito trinla n ligio os, que ba tarill lmma cerlidão
jurada. pelo ,llperior Maior de toda a ~Ii ão, as ignada
pelo Governador e Capitão General ele todo o E-tado.

I( Islo o que alcancei da liberal rrrilndeza de , ua Mages
lêlcle, que não foi peqnena mel' ê para e sa ~Jissão e tam
hem não pouca consolação minha o favorecer-me Deo
pa ra o pocl er alançar etc. »

E ta he a unica renda que tem a Vjce-Provja i:l elo M:l
rêlnhão do realthe ouro, que a grancloza do Augu ti imo
,enhore Reis do Porlng:ll no eon ignou p:ll'<l lerno mo
num nto da sua magnificencia e perpetllêl gratil1iio da nos a
devida lembranca.

Hoje se :1chãÓ cm 1.o]a é1 "' ice-Provincia nüo só o lrinta
sugeitos :1 que ua ~1é1gestêlde no olJriuou mas seis vezes
Irinta, que pelos collegio , ca a c Mis õe, se occupüo na
salvação do proximo e :lugmenlo e conver iio do Gentio..

Goncerlell m:li o zelo.i imo e r aI Fundador da nossa
nova Mis 50 (.res alMas c1êls jú convertida, parn o servjç.o das
tre casa ou collegios que se llavião c1 fnndar na. troo
r.êlpitnnias el M:lranh:io Pnrá e Gnrupú, vi lo qne se não
{lf)llião rigil', nrm dolar das reae renda. pelo llluito que



estarão golada o eJ'arios no governo dos Mini lJ'O de
CasleJla, e serem agora preciso para os grande g-a to
da futuras guerras da monarcuia' moti\ o por que o Padre
Antonio Vi ira, agradecendo, não aceitou a mercê com que a
liberalidade de 'ua Magestadc queria fundar e dotar hum
collegio á usta da sua real fazenda' servindo as (lua aldêa
(que a tere ira não urtio efIeilo, por nunca e fundar casa
no a no Gurupá) como de fLlndação e (10l para os dou
collep:io do i\1<trDnhão e Parú, como até o presente se
obscl'I'a pelo grande cuidado e diligcneia (',Om que os Padres
t~m sempre attelldido ao 11 fi e conserva~,ão das dilas
aldêa .

A pl'Ovi 50 em que e funua a r al me!'e A, he a ecruinte:
« Eu El-Rei fa o saber aos que e ta min}la proyj ão

virem, que eu fui se!'vido ordenar aos Heligiosos da Com
panhia de Jsus da Provincia do Brazil, por out!'a milllJa
provisão, e na f' rma que nel1a se declara, que daquelJa
possão passar ao Maranhão a con tinua r com aquel1a Missão
e conver ão do Gentio em beneficio e fruto de uas alma .
E por que 'será jll to, que se possão valer dos Indios para
seu serviço, embarcações e entradas do er'lão:

« Hei por bem, e me apraz de lhe. conceder que po são
ter huma aldêa na Capitania do Maranhão, outra na Capita
nia do Pará e oulra na do Gurupá, que são a parle onde
hão de fazer as sua re idencias, e isto para com mais
commodidade sua poderem fazer suas Mi ões e dilalarem
II fr~ por' todas aquellas partes; com declaração que os ditos
Religiosos serão obrigados a pagar aos Indios seu trabalho,
na fórma que se costuma, ou tê-lo muito a seu conUmto,
,em por nenhuma via o, poderem cativar. Pelo que mando
:lOS Capitães-móre das dilas Capitanias do ~Iaranhão e P3rá
e aos offir,iaes nas Camaras della', que cada hum peta parle
que tlle tocar fação dar aos ditos Relirriosos as ditas ai ]('as
na fórma tlcima referida, e Lllnprão e gnardem e la minhtl
provisão muito jnteiramente, corr.o nelJa se 'ontérn, em
(luvjua. nem contradicç.ão alguma; a qlJal e regi tará nos
JiHos dasCamaras da' ditas Capitanias para a toJo o tempo
l;onstar o que por ulta ordeno, o valerCt como carta, sem
emlJargo da ord. liv. 2", til. q·O em contl':lrin e so pas 011

flor dua~ vias, CJll huma só Lavpl';Í lfeito e pagarão o novo
direito. l\Ianoel de Oliveira a fez em Li boa a n de ..'elelll
bro cle 16'""2.-0 I..~ecrelario Marcos nodrigu s Tin CD il fez
es l' ver.-nln. »
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Do ('onll xlo Ile.la lWO\'diO se VI~ claramenle CfllP' o . en
lido lo real clo:H]or foi dar-nos as :llelêas li"r s c de'emba
raçadas; porém os nosso primeiro~ Padres, por e niio
malquistarem com o' PO\'o' que nLln'a levari50 a bem o
tirarem-se a ditas aldêas do serviço dos moradore quizerão
ant.e , como Jizerão ele cê-Ias á sua custa, e fund:l-Ia pela
:,ua diligen 'ia, iodo aos mato e interiores elo sertão a bu 
r.a-\o com não pequeno trabalho, O'(lsto e pacienci:l, que
tudo costumão consummir emelhaole conilui ta ,

:\ do collegio lIo Iaraohão a pozerão no itio que hoje e
chama i\Iaracú ('), e a elo collegio elo Pará no lugar a que derão
o nomed Curuçá ('"), onde "Yivemconlentes e ati feitos pela
caridade do~ Padres, que lhes,a si~tem ' e a não er a im
já estarião, como outr:l muitas coo ummidas, que endo do.
me mo tempo apena se con 'ervão as reliquia' ele sua qua i
llerdida memoria,

Ue certo qu :l oTande epidemias da bexiga e sarampo,
que tem sido fataes e deplOl':lvei ao E':!tado, fazendo nos
mi er:lveis Indio , como mais fraco', maior e trago a tem
em grande parte diminuido' porém a continua a 'i ten ia
do nece ario a vai ainda conservando como hum princi
pal estabelecimento da Irtentação do dOLlS collegios, que
, em o en'iço do Indio e não poderião meneiar na' coo
dl1cçõe de ua::; canõa .

(') fie actualmúnle a cidade d Yianna.

(") Depois ela expulsITü do..Jesuitns foi ele"adn. á en.lhegol'ia de "iIla, com a
denomiuaçiio d~ Nova d'EI-Rei; Illas tcnd,) decahidn milito perdeu r srs
1'61'0s, niio pas. ando hoje de uma pequcn;l fl'egllczia C01n o n.nligll IlOllle de
Curll('à.



CAPITULO VIII.

FERYOROSARESOLUÇÃO DO PADRE ANTONIO VIEIRA. m[ QUERER

.PASSAR AO MARANHÃO A RESTABELECER A NOVA. MISSÃO,

MORTOS TODOS OS l\USSIONATIlOS, VENCENDO PARA ISSO AS

MA.IORES DIFFICULDADES NA CÔRTE.

P3ssadas já as provisões.. e assignad2s (IS congruas pelo
m3gnanimo Restaurador da liberdade portugueza para o
fundamento temporal da no sa desamparada Missão, por
terem nella morrido, como vimos, os ultimos e fervorosos
Missionrtrios que a sustinhão; restava só o cuidrtr no seu
fund3mento espiritual em hum3 muito c colhid3 e fervoro a
recruta, com que se podessem presidiar, senão toda, ao
menos as principaes conqui tas, a que o demonio e a :lm
IliçITo de alguns podero os não deixa vão de repetir formi
da veis 3S rtHos, vendo as aldêas sem pastore , e os filho
sem pais que os defende sem de sellS inimigo, e os con
(luzissem para o seguro gremio da Santil Igreja, que era o
intento e maior cnidarlo de Sua Magestacle; que por i. '0
rlava press:l rtO P:ldre Vieira, para í]lle expedi se a Mi são,
" rrue não faltavão já muitos e forvoro o sugeito que se
ofTereci~o, CJucrenrlo trOC:lr o mimo de Portugal pelo des
"brido daCJuclles sertõe~.

Era o Padre Antonio Vieira o que ID:li CJll todos llppe
tecia esta gJoriosll conquista, rle que via se hilvia rle segllir
tanlil g-lorirt de Deo., e con"cniencia de seu Principe, :lllg
mentanrlo·-se-lhe nas espiritllfl s conquistas os va"sallos, e
nas suas conversões os mais frloriosos lriumpho rla nossa
fé; mas como rlest:l Missão, CJlle foi a primeira que chegou a
salv:lmenlo, por se ter perdirlo, como vimos, a do Padre
Luiz Figueirrt, foi o principal movei o grande Yieira, como
!]uem gU:lrdava em seu animo o ser hum de seus compa
nheiros, por mais CJue visse se lhe h:.lvia de oppôr a vonta
rle insuperavel de sou Sober(lno, que julgrtv:l não convir ao
r;eu real serviço o privar-se em semellJantes tr.mpos oe llllm
tão DeI v3ss3110, spja- me portanto licito fazer primeiro Iltlm
hre\'is imo epitame ela Slla rida .. p:lrJ sabermos qUl'm fui
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este gramlc homem, que tantos creditas deu á nação porlu
g"ueza, tanto lustre á Companhia, e com cujas aCljôes se
La de eonobrecer não pouco esta nossa historia.

i'iasceu o Padre \monio Vieira aos 6 de Fevereiro de
1008, foi ba ptisado aos '15 elo dito na Mctropole da opu
lentis ima cidade de Lisboa, bum dos maiores empol'ios ele
toda a Europa, esclarecida patf'ia de homen sabias, e io-
igne em produzir lteróes a quem a me ma fama formou

elogios, p<Jra erem col1ocadas suas estatuas no Templo de
huma e outra Palla~. llavascos e Azevedos forjo o dou
nobres ramo de seus beoemeritos progenitores, chamando
s eu pai Chri tovão 'i ieira Ravasco, Fidalgo da ca a de
.'ua ~lagestade, e sua mãi D. Maria ue Azevedo, não menos
illustre pelo sangue, ao~ quaes nem o amor da Patria, nem
os mimos da côrte poderão servir de rémora ao desejo
g-rande t;om que se o[erecêrão a ervir ao eu Príncipe no
Estado uo Brazil, e para onde partirão no fim do anno de
1(15) levanuo em suu companbia ao no so beróe, sendo
ainda de muitl) tenra idad , que não chegav:J. J oilo anno .

Chegado a Babia a salvamento tratárão logo seus pais de
o applicarem ao ex.ercieio das letras) que então se en 'inav50
com grande augmento dos alurnnos em o no o Collcgio ua
Companbia. Viria o novo candidato notayeltnente ue conso
lado, vendo-se muito inferior no talento aos mais condi 
cipulos, por ser de mllito rude memoria, e menos delicada
comprehen ão. Desejando avantajar-se aos mais, recorreu ao
thl'Ono da sabedoria divina, a Súberana Virgem Maria, que na
'ó llaquella cidade se venerava com o especial titulo da
~enhora das Maravilhas, de quem era cordialissimamente
llevoto. Tão se enganou na eleição porque tanto soube
pedir e tão bem soube empenhar a Sanli 'sima 'irgem, que
lhe alcançou o que desejava, dando-lhe a cabeça hum es
taHo, com o feliz annuncio dos grandes thesouros que nella
havia de depositar a sabedoria do Altissimo, e como teste
munho irrefragavel da maravilha que recebia da poderosa
intercessão da Senhora das Maravilhas.

D'ali por diante forão tão felizes os progressos de seu
estudos, que não só assombrava os condiscipulos, senão
que admirava aos mesmos mestres. Resoluto em tomar es
tado de Religioso para se retirar do mundo, póz os olhos na
nossa Companhia, a cujo instituto tanto se afIeicoára, que
deixando furtivamente :1 casa de seus honrados pais se re-
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caIu 'l.l ao nosso CoI! 'gio, resolvido a não aiJil' dolle senâo
011 vivo com a santa roupet:J, ou morto com qualquer outra
mortalha. Vista a força da vocação, foi aceito pelos no sos
Padres, que logo derão parte aos pais da resolnção do filho.
Corrêrão logo estes com alguns parentes a dissuadi-lo de
buma eleição tão arrebatada, a que se não podia dar outro
l10me que deimples velleidade, por se não poder compade
cer cm annos tão verdes o mimo da propria ca. a com os
rigores da Religião.

Tudo Jlle propozerão com efficacia, mas tudo rebaLia elle
'om industria. até que can ado os parentes, ficou vencedor
o 110S o esforçado Hercules nas primeiras mantilhas da sua
espiritual educação, com nota\'el exemplo elo nosso, c COll
solaç;lo dos mesmos pais c[ue já elavão por acertada a
eleição do filho, a quem mai alta Providencia destinava
para grandes COllsas. Acabado o noviciado, como nelle tinha
feito voto ue se empregar todo na conversüo das alma do
Iodios da America, pedio com instancia aos uperiores o
aLliviassem ele continuar os estudo, para mais brevemente se
empregar naquelle trabalhoso cultivo. Irritárão os Prelado
o voto, e mandárão proseguisse nas aulas, oode excedendo
aos iguaes, passou a assombrar aos que l1Je crão superior s
no Magisterio.

Adiantado em letras com snperior vantagem aos demais, e
oroado de virtudes, foi promovido ao Sacerdocio aos 13 de
Dezembro de 1635; eapto l)ara todos os ministerios da Com
panhia, foi avisado para ler huma cadeira de Theologia no
Collegio da Bahia. ~i{as a Alta Proviclencia, que destinava o
Padre' ieira para C0usas maiores, atalbou os vôos que esta
remontada aguia podia fazer nas nossas aulas, porque suc
cedendo por este tempo a .feliz acclamação e restituição elo
Sceptro Portuguez ao seu legitimo Soberano o Augustissimo
Sr. D. João IV, querendo D. Jorge de Mascarenhas, Marquez
ele Montalvão, vice-Rei que então era do Estado do Brazil,
dar os mais vivos signaes da sua generosa fidelidade ao glo
rioso Libertador da Patria, mandou seu filho D. Fernaodo
l\1ascarenbas a beijar a mão a Sua Magestade, dando-lhe o
parabem da nova felic.idade, e juntamente a alegre noticia,
de que todo o Estado flca \'a já sujeito ás suas reaes ordens.

E querendo fazer mais este beneficio á Putria, vendo os
raros talentos e profunda capacidade de bum homem tão
grande como o Pa Ire 'i ira, o mandou embarcar na liom-
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panbia de seu filho, com consentimento e approvação dos Su
periores; julgando remeLtia ao seu Principe hum DOVO ol'a
culo, que não ó assombras e a côrte no pl1lpi to, senão tam
bem que se fizesse attendido no gabinete.

Não se enganou o Marquez, porque notavelmente satisfeito
o prudentissimo Monarcha das singulares prendas do grande
"\ ieira, lhe commetteu os negocios mais intrincados, que só
e poderi50 fiar de hum vassallo tão zeloso e apaixonado

pelo bem do Reino, como o Padre Antonio "\ ieira.
Já não cabião em hnma ó côrte ou em bum óhemi pherio

:l grandes luzes de hum Ião brilhante 01, em erviço do
Rei e da Patria . passou tambem a iUu trar a côrtes de
Franç.a. lIollanda Inglaterra epor u1limo a cabeça do mundo,
a empre illustre e santa cidade ele Roma; onde adquirio
tantos creditos á nação portugueza, como tbeatro que. foi
das portentosas obras de seu delicado juizo, realçando mais
entre toelos os romanos applauso os repetidos elogios com
que elevava a grande c::lpacidaele ele te orador lusitano hum
elo melhores di cursos daquelle tempo á . erenissima Rainba
Christina de uecia. lIe muito para admirar, f'[ue esta eru
dita côrte, e c.ola de sabios, tanto se suspendes e com a
maravilho as peroraçõe deste grande Prégador, que quando
não tive e outros que lhe podessem levar buma grande
parte tia sua gloria] tinha perante i hum tão consummado
orador como o Reverendi' imo .João Paulo de Oliva, Geral
de toda a Companhia, e Prégador dignis imo de ua anti
d[~de, qu muito, e gloriava de ter hum fJ.]ho a quem não du
,~d3va dar as primazias do pulpito.

Assim encheu o grande Vieira o mundo de 3ssombros, a.
Companhia de creditos, e a patria de serviço, tratando por
mandado do seu Augustissimo Rei negocias tão delicados, e
de tão critica situação, que só a comprebensão de hum su
geito tão ingular lbe podia dar expediente, com que a Ma
ge tade de seus Soberanos ~e deu sempre por bem servida
c.om geraes recommendaçõe dos mais desapaixonado poli
tlCOS daquelle tempo.

Cbeio ele merecimentos, e coroado tantas veze nas
aulas de Minerva com a decoros3 aureola do melbor orador
que teve a Monarcbia de POl'tuO'al, obrando' tanto em bene
ficio do Reino, de que se acreditou sempre o mais fiel va 
sallo, que premio pediria, ou que mel' ê julgaria por mais
adequada ao seus rei vantc merecimentos? Pa ma o dis-

:J~



curso, e até á mesma aclmiraç:ão f'tltão palavr:ls com (jlle
explicar a nunca :l 'az louvada re OlllÇão de hum varão tão
benemerito da Republica Portugueza, não menos l101itico
que christ~o, reugio o e beróe de acreditadas virtudes.
Poderia PQdir entre os termos de virtuoso, que para maior
ocego do espirita o deixassem retirar-se a buma das nossas

casas, onde totalmente livre e esquecido de negocios da
côrte, pode se melbor entregar- e ao soce~os c]:l :lIma t1'a
tmdo só de a segurar nos suaves ocios lia contemplação
aqueLla união com D os, que eleva o llOmens á mais su
perior úsphcra. ren amentos serião este ele quem para
salvação ua p1'opria alma ou profes. as e o instituto da vida
mona tica ou seguisse os dictames da mais rigorosa eremi
tica. Mas para ·hum filho ue Jgnacio, que chegou a pôr em
(luvida a propria, só para salvar a alma de seu proxiLno
em cujo serviço consagrou todas as idéas do sen admiravel
instituto, não er50 estas as pretenções a que o arrastavão as
maximas do seu espirita, porque como filho de tão fervo
roso pai, a genero a Aguia anhelava maiores empreza,
maiores trabalhos, e mais seguros e crescidos lucro , que
erão as almas de tantos Gentios, que por falta de operaria
morrião ao desamparo nos incultos matos do Maranl1ão, e
nos asperos e vastos sertões do Grão-Pará.

Não se tinhão ainda de todo apagado aquellas faiscas que
o abrazado espirita do veQeravel Padre Luiz Figueira linha
espalhado pelos Collegios, onde, com o intento de alistar
soldados para a milicia de Chri to, tinha muitas vezes pra
ticado á communidade, d'onde resul tau ofIerecerem-se-Jlle
para a e piTitual conquista do Maranh?io quatorze animoso:
combatentes; que, com o titulo de operarias, partirão com
elle a propagar o Evangelho na companhia do Cov rnador
l'edro ele Albuquerque, com tão granue infelicidade, qlJe
junto da Cidade do Pará naufragál"üo na sua barra; sendo
miserave1 de pojo ele seus furioso mares que os lançárão
nas praias da ilha fronteira de Joanne , para serem innocente
alvo da fereza e barbaridade do Aroães, como já di semos.
Coube não pequena parte deste fogo ao virtuoso Padre An
tonio Vieira, que sabendo logo d desgraçado nallfragio,
quasi extincta a Companhia neste Estado e postas em total
desamparo as alma3 de tão immenso Centio, ardendo em zelo
buscava meios para a sua retirada, e não perdoava a dili
gencias para ir restabelecer aquella Missão, apezar das mais



vivas e efficazes contradicções que precisamente havia en
contrar um homem tão grande, e em quem a ~lage tade
tinba posto o olhos para as maiore occupações do seu
real serviço. Esforçavão estas me mas difficuldades o Prin
cipe e a Rainha rãi, de quem era notavelmente aceito.

A todos pareceria a pretenção dilllcultosa, menos ao Padm
Vieira que, com fé viva e e perança firme confiava em Deos
moveria o animo de El-Rei para lhe dar a licença que pedia
em beneficio de tantas almas, e para o que empenl1aria
todos os serviços que tivesse feito em obsequio da Patria e
attenção ao seu Soberano, caso que de outra sorte llle não
fo se possivel eguir viagem.

Forão tão vivas as cOJltradiccõe e Uo fortes os combates
com que o alentado animo dó Padre Vie.ira (lcommeLLeu a
empre7.fI, que. apezar fIa mesma impossibilidade, alcan .ou
o f[Ue pretelldia, com pa mo e assombro .dos que peuetra
vão o cmmaranhado daquelle n g0cio,.como adiante vel'emos.

50 poderei melhor e~plicar, por agora, f[Ue com a mesma
penna de:;te varão apostolico, em carta e cr·~pt.a ao Padre
Franci co Gonçalves, qne tendo ido á fioma por I rocurador
da Provincia do Brazil, tinha peeMo com a maior el'ficacia,
na presença do no. o Reverendo Padre Geral, lhe concedes e
o poder pa ar para a Mi ão do MaranlJão, a que Q me mo
Padre, por e ver livre do seus contínuo rogos, anonio.

Partio este grande Padre muito contente com a nova mercê
para Portugal, que e tas erão as que então pr~teodião os
varõe daquelle tempo; mas pouco depoi da ua c.begada
ao Reino chegou tambem a patente em que o Reverendís
simo o nomeava Provincial do Brazil, e que acabado o go
verno poderia partir para o Maranhão. Kão desmaiou com
wo improviso golpe o fervoroso animo do I a ire Gonç.alves.
com quem o gramle Yieira C0mmuoic0u .logo o seus ioten
to , que o dito Padre approvou; e como já era Provio iaL
claqnelLa Provincia, por quem a no a Missão se gov ma va,
·lhe cl II logo a incumbencia d ·visitador de toda ella, caso
que coneguisse o fim que bum e obltro desejavão. Pa·nlinfl0
o PaUTe Fl'unci· co Gonçalves p:lra a 13allia. e van ida todas
a' ditn mlclades para a parlida (lo Pac1L'e \ieira, esc~cvcu ao
diio Padre a seguinte c.al'l'l, gne, I1uühor IC[UC eu, saberú
explicar o feliz ·successo deste grande empenho, servir10 de
Deos e b m (13s almas.

« Muito Heverendo Padre Pr viocial do BI'3zil (P. C.) Paz



e.m Cbristo.-Como eu f:Jzi:J cont:J ir com a armaria d:J 1301. a
e as occupações daquelles ultimos dias forão tão grande,
reservei o escrever pal'a os dias que nos detivessemos na
Ilha da Madeira; mas como Deos dispoz outrd cousa, e a
armada terá chegado sem carta minha, nesta darei conta a
Vossa Reverencia de tudo o que tem passado ácerca da
Mis ão do Maranhão, depoi que Vossa Reverencia partio
üe ta Côrte. A primeira cou a que entendemos foi em con
tinuar o requerimento da fundação da Mi são, o qual ua
Magcstade despachou na mesma l'órma em que lh'o apresell
tamos; ordenando que e no::; des cm 3508000 paea dez
pessoas, á razão de 358000 para cada urna, pagos a metarle
nos dizimos da Babia, e a outra no contracto do tabaco desta
cidade. Da parte tocante aos dizimo' da Balüa se nos passou
logo provisão, sobro a qual replicámos, para que se Jjzesse
a clau::;ula que se nos pagaria independente dos Governa
dores, como ao Senbor Bispo e Clero da Sé, e Dest requc
rimento e trabalhou mais que no primeiro, porque tivemos
quélsi todos contra nós; mas alfim se venceu, como Vos a
lteverencia verá do theor da provisão. A do tabaco não
se passou logo, porque achamos que estava consignado
a outros pagamentos, e porque todos os do Reino são lJOje
mui incertos; e assim no pareceu pedir essa outra metade
nos dizimos do Rio de Janeiro, como se concedeu, e tam
bem se passárão as provisões, Das quaes não deve fazer
duvida o dizer-se- sc pagará dos sobejos dos dizimo -,
porque se entende do que sobejar dos ordenados e ordina
ria que nelle e tão consignadas, e nas de pagamentos de
soldados, a quc tambem se applica, como do muitas olau-
uIas da me::;ma provisão se deixa entender. Alcançad3. a

fundação, que era a condição, sine qu€I. non, da Mi são,
conforme as ordens que trouxe o Padre Franci co Ribeiro,
tl'atámos do modo, com que breve e commodamente, c em
gastos da Provincia podessem iI' para o Maranhão os sugei
tos deIla, e se expedil'ão as cartas para o Conde Governador
e para Vossa Reverencia, em que Sua Magestade manda que
nos Padl'es da dita Missão se dê todo o provimento neces
sario e se tome o caravelão, á custa tudo de sua Fazenda,
em que os Padres partão em companhia da armada até á
altura do Rio Grande, em que póde haver perigo, e dali
'igãO sua derrota.

I( li: tas cartlJ farão por via elo Poeto om Felippe Ban-



deira; porque não tenho aviso de haverem cllegndo :18
mãos de Vossa Reverencin, farei que se multipliquem as
vias. Sobre estes dou fundamentos resolvemos, o Padre
Francisco Hibeiro e eu, de tratar da Missão em fórma,
eguindo os designios do Padre Luiz Figueira e as ordens

de Sua Iagestade) em que manda que edifiquemos casa e
e Igreja. nas tres Capitanias do Maranhão, Pará e Gurupá.
Alcançamos pl'imeiro que em cada uma das Capitanias se nos
clésse uma aldea para termos Indios, que nos acompanhem
e il'vão nas Missões, independentes dos Governadores, de
que levamos provisões de ua Magestade, cujas cópias tam
bem remetto a Vossa Heverenda, e de mai uos vi:Jtico , que
montarão á4.208000 no fez mercê, ua }lagestade de 7568000
para provimento das Igrejas; de que logo se arrécadárão mil
cruzados, com as qU3es dl1as e molas .. outra, se aviou a
.\Ii ão de todo o neces al'io ás Igrejns, ca a~ resgates.
tuuo na fórma que Vossa Reverencia verú pela::> li, tas lJu
com esta vão.

« O sugeitos, que nos pareceu admitlir para a Mi são forão
o seguintes: o Padre Manoel de Lima, cujos mere 'imento
Vossa] everencia muito bem conheceu, o'qual desesperado
de poder prosegilir a sua Mi 'são do .Japão e dedicou se el
sua omnia, a esta do Maranhão; o Padre Joao de Souto Maior,
e o Padre M:moel de Souza, os quaes por justo respeito
c tiverão occulto até a vespera da partida, e o segundo com
a' orden tomada , dous mezes havia, em ninguem o saber
nem suspeitar' o Padre Francisco Vello o, c o Paclre Thomé
Ribeiro, sem embargo de terem em Coimbra militas opi
niães, ainda de Padres graves e espirituaes) que o acon
selhavão de não irem á Missão senão depois de acabada a
Theologia; mas elles com grande edificação se rendêrão logo
ao que entendêrão ser vontade dos Superiores des a Pro
vineia; o Padre Gaspar Fragoso, queleu este anno aNooa, e he
sugeito de grande virtude) recolhimento e resolução, acabou
o curso e tem muito bom talento de Prégador; oIrmão Agos
tinho Gomes, olim Agostinho das Chagas, da Irmaudade ue
Santo Ignacio, chamado vulgarmente o estudante Santo, por
q"ue verdadeiramente o 11e, e cuido que Vossa Reverencia o
confessou algumas vezes, entrou no noviciado dia do Espi
rito Santo, e foi com cinco mezes ele noviço.

«Além destes recebemos dous Irmãos, José deMena eAnto
nio de Mena, a quem mudaIllOs o nome pela efJuivocação ela
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lingua da terra plena na língua brazilica significa marido) e
hoje se chamão Jo,é e Antonio Soare; o primeiro beClerigo
dos de anto Ignacio, casuista, homem de grande oração' o
segundo he cursista, mas a melhor habilidade, e omelhor hu
mamsta do pateo, e sobretudo anjo de condição e oostumes,
e tambem d~ Irmandade de Santo Ignacio; com que ficárão
supprind0 a menor estreiteza do noviciado, q1ile terão no Ma
ranhão, onde, ou n0 navio se lhes hão de bolar as roupeta .

«Demais destes, recebemos doos Irmãos Coadjulore , bum
dos quaes be Francisco Lope, que servia e te Collegio, de
cujo e pirito não digo por que o conhece Vo a Reverencia;
o outro Simão Luiz, omcial de carpinteiro, homem de muito
bons co tumes e preslimo. Não conto aqui o Padre LUlz fo
l1iz, porque o levou Doos para i, com grande elltimento
no so; nem o Paàre Antonio Vaz, porque deu call as para
não iI' nesta occ.asifío, das quaes llou (jonta a Vos :l hev ren
cia em carta particular, e com npprovação do PauJ'e Pro
vincial, ficou até novo aviso de Vos a Reveren ia.

'<IDe maneira que são o' sugeitos <ile qtle s fOI'mou a ~li 
são, por todo' doze: 8 acerdotes, 2 Irmão e::.tl1dantes, e
2 h'mãos Coadjntore,. Pareceu-nos exceder tanto o numero,
pdncipalmente u]Dpondo que de sa P.royin ia hão de ir os
que Sua Mage tade ordena; porque l1avendo de er as resi
leneia tres, e havendo-se de tratar das Missões e conver ões
do Grã0-Pará e rio du's Amazona , que !le o que princi
palmen~e se pretende, nãO se p@de aoudi1' a :isto com men0S
de 18 01'1 20 sll'geilos, os Gluaes Deos sustentará oom a 1pr0
vidiencia 'CJl.le costuma aos que por 'Se empregarem todos no
sen serviço, não re.p'31'ãp em commocl:iaades prop11ias.

«Hum plflllbad0 de farinha, e hum carangneijo nunca nQS
l1óde faltar DO :Brazil, e emquanto lá l10uver algodão e tuju
cos, oonca nos faltará de que fazer huma roupeta ,da Com
panhia , e e ta he a re olução e desejos com que imQS
Itodos e confiamos na 'gIl'aça de Deos os o Senhoi, que no
,ba de ajudíllr:l perseverar neUe'. E como a renda se nos ba
de 'Pagar nu Eab:ia e Rio de Janeiro, tomanálo-a 0S dons C(j)]
legios em si, e mandanc1o-nos assucares da sua la'Vra, com
que 'DOS fação esmola dos melhoramentos da sna liberalidade,
empreg,anrilo-se aG(Ui nos geoeros mais 'lileoessario, ao Mara
nhão, sempre virá a chegar lá mttito accre centad<L Ben1
vejo qne os risoos do mal' :são grll'ndes, mas alguma cousa
hão de deixar a Deos, os que dedicão tudo a elle.



«No M::lranllão, como de I;] nos avisão, tambem temos ~inda

alguns escravos c criação de vaccas, de que se poderão
ajudar os daquclla ca:;a: C se Das outras, e nas Missõe , se
fizer o fruto que se espera, Jogo Sua l\Iagestade, como tem
pl'Omettido <lccrescentará mais renda, e não faltarão pessoas
particulares e devotas que nos ajudem com soas esmolas;
c quando nJO hajão outras, resolver-me-hei a imprimir os
borrões de meus papelinlJos que, segundo o mundo se tem
enganado com elies, ainda o Padre ProcuraJor Geral
póde tirar da impre são com que sustentar mais dos 1')11e
agora vão. A sim flue por falta de sustentação não deixe
Vo a Reverencia de mandar o numero de sugeitos, que
Sua Mage'tade pede, e nesta confiança, como digo, resolve
mos que de cá fossem logo os doze.

«Disposta assim a1\lissão, e tomado no navio o mais largo
e commodo lugar que pôde SOl' (o qual tambem deu El-Rei)
em 22 de Setembro começou a partir a frota, e os nossos
Mi 'sionarios se forão embarcar todos, e eu dos ultimas com
o Padre Francisco Ribeiro como que nos íamos despedir
delles ao navio.

cc Che~ados a . Paulo soubemos que partindo os demais,
só o do 1\l:lJ':lDllão flcava por ordem do Con elho Ultramari
no, para pocl [' levar hum ~yndicante, que dous dias antes
se despach~\ra. EsLava El-Hei naquelle dia na Quinta, fui];i
e alcancei hum decreto de sua letra para que o yndicallLe
fica e em terra, e o navio do Maranhãoparti e com a frota.
Indo já para elle com tão bom despacho, soubemos que os
Capitães-móres do Maranhão e Pará não estavão embarcados
pela mesma causa. Torno a Lisboa ao Conde de Odemira,
dou-lhe a noticia da nova ordem de El-Rei, e conforme a
ella, se mandou aos CapiLães-móres, que áquella noite se
embarcassem para darem ii vela pela manhãa porque já não
havia tempo nem maré, e com esta resoluçâo nos tornámo
para casa oPadre llranci (!,o Hibeiro e eu, deix..ando os demais
embarcado ; e parecelldo-llOS que com e' La dissim11la. ão
se encobrião melhor os meus intentos. !\Ias posto que ge
ralmente snccedcu a sim, nuo faltou quem entra se nas us
peitas, e désse parte ao paço, donde em amanhecendo me
veio recado para qne fosse fallar a Sua AILeza. Fui, e por
que o estavão para sangrar, disse-me que esperasse para
depois da sangria, tudo afim de me deter, mas eu me sahi
e me fui embarcar a toda a pressa; chegando ao navio soube
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que EI-Rei tinha mandado chamar o mestre, do que o Pa
dres e ta\ ão mui descousolado', entenl1endo o que podia
ser. Não havia já em todo o rio mas que huma não que e 
tava em Paço de Arcos.

« Pedi ao Padre Francisco Ribeiro, que quizesse ir saber, e
havia ir tomar a Ilha da ladeira, e. e levaria lJum passa
geiro, e eu com o Padre Luiz Pessoa tornei mullas cm Belém
e· partimos a Lisboa. A' parla do Paço achei o mestre do na
vio do Maranhão, que me disse, o mandára chamar EI-I1ci
para lhe dizer que o havia mandar enforcar, e 110 'eu navio
fos e o Padre Antonio \ ieira. Tambem aqui soube que tinha
mandauo Sua Magestade ao mesmo navio o Padre Di po lo
Japão e o Capitão; o Bispo para que me trouxe. e, e o Ca
pitão com ordem que tanto que eu lá não estives e, parti se
logo com o navio.

«Com estas noticias tão declaradas parti a Sua Alteza (por
que l~I-Rei estava comendo), e lhe disse resolutamente qne
eu ia e havia de ir para o Maranhf1o, procurando reduzi-lo
a que o houvesse pOl' bem com todas as razões e extremo
que em semelhantes occasiões costmna ensinar a dôr e a
desesperação; mas nenhuma bastou, antes me desenganou
Sua Alteza, que EI-Rei estava na mesma resoluç::io e que
não haveria cousa alguma para que os aparta. e della. Sobre
este desengano considerei que se falia se a ua fage tade
me poderia deter muito, e perder a não de Paço de Arcos, e
juntamente que partindo, Sobre El-Rei expressa e pre en
cialmente me negar a licença, ficaria a fugida menos decente
para quem a não rluizesse escusar com a justificação da
causa, pelo que sem lhe fallar, me tornei a Belém, aonde
tambem chegava de volta o Padre Franci co Ribcir com
respo ta que a náo partia para a BalJia, e que bavia tomar a
Ilha da Madeira, e que me levaria.

«Passei-me logo á fragata, deixando em terra o dou Pa
dres, os quaes ambos me dis erãoJ que não approvavão a
minha resoluç.ão, posto que o Padre Ribeiro mai' friamente
que o Padre Pessoa, que em parte me animou. Bem conhe
cia eu que o cruedictava aprudencia nas circumstancias presen
tes era o que me dizião os Padres, mas eu não podia aca
bar comigo haver de desistir da empreza, tendo chegado
áquelle ponto; nem deixar aos companheiros que os quize
rão ser meus nella, e muitos dos quaes por essa causa se
determináI'ão mais a esta Missão que a outra. Ecomo o re-
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paro dos Padre que me aconselhavão era só oppôr o pe
rigo a graça de EI-Rei, tambem me parecia que quanto mais
eu arriscasse e perdesse pelo serviço de Deos, tanto mais
penhorado ficaria o mesmo Senhor a favorecer os intentos
por que o fazia, e a sim o mostrou depois o effeito.

« Emfim cheguei ánão a tempo que queria levar a ultima
ancora, mas ao nesmo tempo cresceu de tal sorte o vento,
que toda a gente da niÍo, que erão 60 homens, em muito
tempo não poderão dar huma voHa ao cabre tante, com que
se dilatou a partida para a madrugada seguinte. Passei
aquella noite com o corpo neste navio e a alma no do Ma
ranhão, trarando como na Ilha dn Madeira me havia de
passar occulLamente a elle, sem saber o que no mesmo
tempo se trarava em Lisboa contra mim.

Foi o caso, que ao chegar anáo de Paço deArcos me conhe
ceu o Provincial de S. João de Deos, que pa sava por alli em
huma fragata, e chegando ao convento foi visitar sua vizinha
a Conde sa de übidos, onde achou o Padre Ignacio de l\'1as~

careoha , e lhe con tau o que vira. Mandou oPadre recado ao
Conde de Cantanhede} o Conde ao Principe} e ua Alteza ao
Rei; e informando- e Sua Magestade de quantos navios ha
via I ara partir no rio, e sabendo que ó tres, mandou tres
mini tros de justiça com tres decretos seus, que m'o fossem
notificar a qualf}tter navio onde eu estivesse. Ao amanhe
cer iamos qua i já navegando por S. Gião fóra, quando
chegou a nó hum Corregedor, o qual ubiodo á náo me
meLtcu na mão hum decreto assignado por Sua Magestade,
no qual lhe mandava me dissesse da ua parte} que lbe
fosse faHar, porque importava e que no caso que eu tlif
ficuHasse o ir notificas e ao Capitão e Mestre do navio, que
sob pena de caso maior dés e logo fundo e não partisse.

« Como :l ordem era tão apertada, e ás torres se tinha
tambem mandado outra que não deixa sem passar nenhum
navio sem constar que não ia eu neHe, foi força obedecer}
e arribar antes de partir. No caminho tomei o navio do l\'la
ranbão, que tambem já ia á vela '1 despedir-me dos Padres,
e porque achei estar em terra o Padre Manoel de Lima,
pelo que podia succeder, encommendei a missão ao Padre
Fl'ancisco Velloso, tendo-o por mais antigo, posto que depois
soube que era o Padre João de Souto-Maior, mas no ClÚ
dado do noviço terá bem cm que empregar seu c pirito e
talento.
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c( Mais adiante encontrei em huma gondola os Padres Ma
noel de Lima e 1\lanoel de Souza, que ú vela e a remo ião
seguindo o navio, mas ainda assim nps abraçámos e cho
rámos, ratificando-lhes eu a promessa, que aos outros Pa
dres tinba tambem feito, de muito cedo ser com elles por
qualquer via.

« Emilm cheguei ao Paço, onde Sua Magestade e Alteza me
recebêrão com graça zombando da minha fugida, e Jeste
jando muito a pressa; mas ajudou-me Deos, a que lhe ou
besse declarar o meu sentimento, e as ju tas razõe deDe,
que affirmo a Vossa Reverencia foi o maior que tive cm
minha vida, com me ter visto nella tantas vazes com a morto
tragada.

« Ao amanbecer do dia seguinte me bateu ú parla do cu
biculo o Padre Francisco Ribeiro, com hum escripto do Pa
dre Manoel de Lima, feito nos armazens, em que o avisava
como sem embargo de se passar a huma barca pcscareja,
e haver seguido o navio quasi todo o dia muitas leguas
pela barra fóra, o não podera alcançar, e qne alli estava pre
venindo huma caravela, para dentro em 2á boras se embar
car para a lIha da Madeira, a tomar lá o navio do Maranhão,
c quando isto não podesse já ser, eguir viagem at' ao Ma
ranhão.

(f. Vinha o Padre muito senti<lo com esta alTibada dos Pa
dres, mas ella me animou de maneira, que no mesmo ponto
se me assentou no coração que en havia de ir com eHes, e
assim o comecei logo a intentar, mettcndo o negocio em
consciencia, c descarregando sobre a de Sua l\Iagestade e
Alteza a condemnação ou conversão ele muitas almas, que
de eu ir ou ficar se poderia seguir.

« Sua Alteza estava doente nestes dias, e com suspeitas de
perigo, e foi mais facil de persuadir, o que importou muito,
para que se viesse a render El-Rei, o qual me levou ú Rainha
Nossa Senhora, para que me dissuadisse; mas como a pieda
de cm ambas Suas Magestades he tão grande, emfim pode
rão mais as razões do maior serviço de Deos que todo os
outros re peitos. Se algum sacriflcio fiz a Deos Nosso Se
nhor nesta jornada, foi eni aceitar a licença a El-Hei, quando
m'a concedeu, porque a fez Sua Magestade com demonstra~

çães mais que de Pai, e assim cu a não tive por segura ate
que m'a entregou por escripto e firmada de sua real mão,
na fórma da copia que com esta remetto, em que tenho por
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particular ircum lancia er pa sada em dia das onze mil
Virgens Padroeiras deste IUado.

« l\1ostrei-a aos Padres, e os poderes que neJla Sua l\lages
lade nos dá em ordem fi conversão, e assentámos todos
que o nâo partir o navio do l\1aranbJo com a 1't'Ota, havendo
eis mezes qne estava e perando por ella, o descobrir-se a

minlla jornada, o não se poder levar a ancora, o mandar
me El-Rei tirar elo navio, o ficar em terra o Padre Manoel ele
Lima, e o arribar depois, c outra' tantas cou a particula
re , que ne te caso succederão, tudo foi orden:ldo pela Pro
yidencia Divina; que queria que eu 1'0 se, mas que fosse
com approvação e beneplacito de EL-Rei, e com tão parti
culares ccommendacões suas aos Governadores e Ministros
daql1ella partes, e "que este meios humano pode sem
:ljudar e facilitar os da conver ão, servindo-se delles a graça
divina, como na lndia se experimentou pelo favores com
que El-nei D. João ur assistio aos ela Companhia contra o
poder dos Ca[JWles das fortalezas, e outro pouco zeloso
Portuguezes, que por seus interes es os impedião.

« Informados e lama, que em todos os lugares do 1'lara
n11ão lIa muito disto, mas quererá Deo No.so ::; nhor que
po. sa com elJes alguma cousa o medo, já que póde tão
pouco a Christantlade.

« Ajustou-se por llllimo a partirmos na dita caravela até
ao Maranhão, em que tambem vai hum De embargador por
.~ynclicante, o Yigario Geral e Provisor, ambo os quaes são
muito nossos amigos, e esperamos que com o trato da na
vegação o sejão ainda mais, e que como pe soas que verda
deiramente são muito zelosas do erviç,o de Deos, nos aju
dem muilo ao bom successo e introduccão dos nos os mi
nisterio . O Padre ManoeI ele Lima leva"commissão do San to
Omcio para o que naquelLe Estado e oJTerecer tocante a
este tribltnal; e Lambem no Conselho Ultramarino lbe quize
1'50 encarregar o oflicio de Pai dos Chl'i tão , que agora se
cria de novo no l\laranhãQ, ú imitação da India, para que o
Indios recol'rào a elie como a seu cons rvador contra todas
as vexações que lhes fizerem os Portuguezes; mas como o
exercicio deste cargo he de muito difficultosa execução e
mui odiosa, não nos pareceu que convinha o leva emo >

principalmente quando iamos fundar de novo, para o que
nos he tão necessaria a benevolencia dos povo , e tambem
porque s nela o no o principal jntento abrir novas conver-



- ~uo -

sues pelo sertão c rio acima, não serviria este om io mais
que de embaraço e impedimento a outros maiores serviço
de Deos', e assim replicámos ao conselho e a Sua i\Iagestad ,
que a rogos nos os foi servido aUiviarmos de te cuidado,
como tambem do de sermos repartidores dos Indios, qne
por provisão antiga estava encarregado ao Padre Luiz Fi

.gueira, e seria hum seminario de adias e contradicçõe .
« Os do Conselho Ultramarino e todos os mais ministros,

por cuja mãos p:1ssárão estes dous requerimento se edi
ficárão muito delles, e esperamos que constando-lhes, como
ha de con tal', aos moradores do Maranhão e Pará, destas
nossas re istenci'à e réplicas, aca barãõ de entender a ver
dade do zelo que lá nos leva, e desenganar- e-h:io quão
errado he o conceito que tem de nós, em cuidarem que que
remos mais os Indios que uas alma.

« Muito resolutos vimo de arrancar esta pcdrn de escanclalo
dos animas dos Portuguezes, e não faJlar em Indios mai,
que no confissionario, quando peça o remedia de suas con
sciencins, e a satisfação das nos as; e os Iudios que de nOlo
convertermos deixa-los-hemos ficarm sua terra., com
que elles e nós fiquemos livres destes inconvenientes, e de
todos os outros, que com n vizinhança dos Portuguezes c
experirnenLão.

« A disposição que fazemos conta de seguir neste princi
pias 11e, que o Padre Manoel de Lima fique no Maranhão,
e eu com o companheiros que parecer passe logo ao Pará
a tratar da fundação daqueJla casa, e depoi~ de a deixar
em ordem com os Padres que a continuem, ir fazer o
mesmo ao Gurupá, e estar aJli mais de assento, como a
principal fronteira da conversão e onde se 11a de assistir
e animar esta conquista espiritual.

«Bem conhecemos que os principaes soldados della hão de
ser os que Vossa Reverencia nos ba de mandar dessa Pro
vincia, como mais experimentados e praticas na linguJ; e
mais exercit3dos nos costumes desta gente e modo, por
ond e se ha de reduzir.

« Muito estimaria eu que meu condiscipulo do curso o
Padre Francisco de 1I10[;)es, quizera ao menos por alguns
annos vir ser apostolo deste novo mundo, onde não só com
sua grande eloqllencia e espirita nos facilitasse e vencesse
as primeiras emprezas, mas com seu ex.emplo nos fo e
dianlr, r. nos ('n~in:lssc o fJ110 havi:lmo:, fAzer.
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(C VCI'L1:111eil'<JiTIenlO-seria esta ::Icçflo I1ui propria do ~eu

zelo, o que com grando edificação de toda a Companhia
comaria o glorio o tl'abnlhos, quo pela alyaç50 das almas
om tantü outras parle' tom padeci lo.

r( O mo 'mo de ejo do 011 Lros sogeitos, grandes lingna , quo
conhoci ne :l Pl'()vincia, o o espero delles o do oulros mui
tos quo nfio conheço.

(C ,\s.:lZ pouco ho o numero de sois para tão grando se;'Jl'a.
( AProvincia (lo Brazil foi priu lpalmente funelada para a

reducç~o e conversão do Gentios, e nào h:lYendo nel!a hoje
outra i\liss;}o senão c ta, justo he qlle n.l0 fültem ugeitos
para ella o ql1e este sejão taes, que a Província inta muito
perdê-lo, como acontecia:1 '. Franci 'co de L30rja . porque
nnnca melhor ganhados, nem mais bem empregado, que
Deo a quem so dão dará outros por clles; c (fllancJo a
Provincia de Portugal, n quem toca menos, não repnl'n em
e prirar dos sngeitos ele mniores e per:mça parn o dar

ao ~Iaranhão maior obrigação corre á do Drazil, crn não
faHar com o que Ó nella e podem achar, que ão os
línguas.

« Bem conhecemos todos o zelo do "o sa TIererenr.ia e en
dos Padre consult:1nte da Provin in e ns im não encare
cemo mai e ta materia, ten 10 por certo qne já que na
frota deste anno não póc!e ser, na do que vem no mandar;,
Vossa Reverencia estes t~o de cjado e jmportante, com
panbeiros, por quem estafemo e perando com os braç s
e cOJ':lcõe aberto .

« Qüando todos ei nüo po ~o serlinaua , venha embora
algnm Irmão coadjutor, c se fàr otJicial de carpinteiro
melhor.

« Tambem se todos os línguas n~o forem Padres: e houver
algum lrmão E tudante eminente nella, ycn ha embora que
no Maranhão terá cstudos e ordenr.:, como os demais que
lá vão, que tudo ha ele facilitar e compor o tempo, e com os
primeiro Bispos que tiver Portngal, o ha de ter tambem
aquello novo Estado' o e a conver ão fuI' por c1ianl não ó
hum so não muitos, e quando totalmente o não llaja fare
mos o que fazem hoje os do Brazil que todo outro incon
veniente he menor que começar huroa conversão sem ho
mens rnuHo praticos na. lingual principalmente entre crente
que mede por ella o respeito.

« () Paelrc i\fatheu!' Delgado no, ec1ific.on mnito cm sr pa.-



"ar oa núo, em que chegou, ú caravela 00 Maranhão, em
que se gmbarca comnosco, não querendo, pela não perder,
cbegar á sua terra, sendo tão perto, e tendo lá negocios de
muita importancia: mas deu-1l1e Deos a conhecer que o
que só importa 11e salvar a alma propria e a do proximo,
e por este seu dictame, e outros que lhe tenho ouvido,
me parece que nos será mui bom companheiro na Mi sâo,
e mui capaz ele dar boa conta ele tudo o que se llJe cncom
mendar.

«Dou a Deos muitas graças por tal sugeitQ, porém r.om con
dição que \lo sa Reverencia no-lo não queira descontar no
numero dos seis, o qual esperamos muito inteiro, e ante:;
accrescenlado que diminuido.

aüs nove que partirão no navio do l\Jaranhãoj:í FI eslarão
hoje com o favor de Deos, e o mesmo Senhor parece que
nos tem dado prendas ele que sem duvida os quiz levar Já;
porque ao segundo dia que daqui sahirão, forão seguidos
de hum Turco, que os investio e abalroou, e quando já es
ta,ão rendidos, ou quasi rendido, vierão duas fragata de
guerra francezas que os livrárão e tomárão o Turco, o
vierão vender os Alouras :.lO Algaríe.

'( Assim se conta por certo, e dizem que 11a rm Lisboa
Mouros dos que estirerão dentro no navio do Maranhão,
posto que eu nno o vi.

« Bemdito seja o Senhor, que por meios tão exlrnorc1ina
rios acode aos que o buscão.·

« Por fim desta, como proterotação da Fé quero dizer e
confessar a Vossa Reverencia, que tudo o que nos bons
principias (lesta Missão so tem obrado, e devo muito par
ticularmente ao zelo, diligencia e indu tria do Padre Pro
curador Geral Francisco Ribeiro, e tudo são effeilos da sua
grande caridade e pontualidade, com a qual nos as iSlio,
encaminhou, e SUl)erintenden a tudo de maneira que sem

. clle se não podéra fazer nada.
«Deos 111'0 pagarú, e a 'ossa Reverencia pedimos todos

llie dê por nós as graças.
« l\o particular dos negocios, demandas da Provincia e

das baralhas que teve com os Padres desta, e de quão pru
dente e can tante se houve nelJas, não refiro nada a Vossa
Reverencia, porque os effeitos o dizem.

/! São tudo frutos do seu zelo e juizo, da sua muita re
ligião e trato familiar com Deos, com que tem dificaclo
mniln a e la Provin i:l, c a rerlita lo a no. sa.
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« Vo sa Bevereneia depois de o deixar traball.lar aqui o
tempo com que elte se onformar, lhe dê por premio o ir
nos ajudar na nossa seára, que he o que deseja; e a nós
por allivio e consolação de vir emendar o que tivermos erra
do, que não póLle deixar de ser milit.o· e verdadeiramente
a grandeza daquella Missão pede o seu talento e espirita.

« Entretanto Vossa Reverencia nos mande eneommendar
mnito a os o Senhor para que nos faça dignos instrumen
tos de seu maior serviço e gloria, e particularmente pedi
mos a benção e S. 88., de Vossa Beverencia.

« Lisboa, 14 de Novembro de 165'2.- De' assa Beverencia
Filho em o Senbor.-Anlonio Vieira. »

Esta carta !le hum vivo testemunho, e a mais concludente
prova do fervor, zelo e grande espirita do sempre grande
Padre' ieira, sem que os morsas da mais apaix.onada critica
])0 são com razão dar a huma tão heroica resolução o nome
improprio de deseon olação, motivo que dizião fôra da sua
retirada aos incultos matos do Maranhão, pai do mesmo
contexto delta con ta as summa dificuldades, que venceu,
guiado mais da Provideucia do Altissimo, que das diligencias
proprias, hum negocio, que por todos os lados parecia
arriscado, e nem se podia eruprehender sem mui pesadas
GOnsequencias.

Comtudo Deos, que guiava estes fervore pelas medidas
claquelle animoso coração, lbe deu taes alentos para persua
dir ao Príncipe e a Sens AugusLissimos Pais, que pôde sem
risco do de, agrado da ~Iage tade alcançar licença para pro
segnir huma empreza tão propría do divino agrado, como
protleua ao real serviço.

Querer dar outro nome a empregos tão apostolicos, e
desejos tão bem na cidos, e a forças tão virtuo as, he o
mesmo que querer tirar a gloria a quem ó por esta acção,
com que trocou os mimos da Côrte pelos desertos de tão
laboriosa conquista, merecia immortal estatua no Templo
da Virtude.

Nem sirva para fundamento a carta que o mesmo leIra
depois escreveu de Cabo-Verde ao Serenissimo Principe, da
qual só se prova o desejo que o mesmo Padre tinha ele abir
da Côrte por vontade de seus Soberanos, a quem, além de
vassallo, devia carinhos de Pai, como melhor que ninguem
exprimia a suavidade da sua mesma penDa. - «Se algum
sacrifieío fiz a Nosso, enhor nesta jornada, foi em aceitar
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a licen0a a Et-Rei, quando m'a concellen' pOrL[llC o fez
Sua Magestade com demonslrações mais que ele Pai. -»

Quem não vê nesta palarras a grande forra, que con
tendia de ambas as parles, de huma a real benevolencia, de
outra o fervor do Padre, que Hào podia acabar com igo o
lar~:raI' a empreza a que o incitava o seu e pirilo.

De enganem-se poi' o ~.paixonado, e c Df em, apezar
da sua rigorosa critica, que a alma do Padre Vieira não se
governava na Slla maiores ac ões senão pelo segl1l'o norte
do maior serviço de Deos, do Hei, e ela Patria; quando hum
e outro se não encontrava com o primeiro.

E ta a carta que o Padre 'ieira eSCre\'ell ao Padre Pro
\'iDciaI, antes da 'ua partida na caravela até a Ilha do 11a
l'anhãO, mas Hão tanto a seu sall'O (não obstante a real
licenr.a) que não experimentasse ante de embarcar na cara
yela hum fOl'lissimo embaraço, como Jogo veremo , depois
ele referirmos a viagem da nova Missão, e Slla entrada na
Cidade de ::i. Luiz.



CHEGÃO ,\O~lAHA~HKo COi)n"ELlZY1AGEM OSMYE l~ELlGroSOS

lIIANDADO PELO H NO!l1EADO SUPERIOR DE TODA A ~MISSÃO

O PADRE A. 'TOl.'\IO YIEIIU.

Estamos no fim do anno de 1652, hum dos mais felizes
que póde contar a nossa Vice-Provincia, tres vezes morta, o
tros vezes resuscitada, e nesta ultima com mais algumas es
peranças de não se opporem contra ella as astucias do in
ferno, a quem faz não pequena guerra todo este pequeno
esquadrão de operarias evangelicos.

Com a morte gloriosa do Veneravel Padre Francisco Pinto
c retirada de seu companheiro o Padre Luiz Figueira, pri
meiros descobridore desta espiritual conquista, morto o
primeiro ás mãos dos Barbaros Tacarijús, passada já a Serra
da Ibiapaba, acabou tambem na sua infancia esta nova Mis
são no anuo de 1608, resuscitada depoi do anno de 1615
pelos dous fervorosos operario , o Padre Manoel Gomes e
Diogo Nune .

Nestes ultimos retirados á Castella por fugirem da primei
ra perseguição e buscarem o remedio de1la na presença de
de Sua Magestade Catholica, veio a acabar segunda vez no
anno de 1619, para resuscitar depois com a vinda dos apos
tolicos varões o Padre Luiz Figueira e Benedicto Amodei, no
anuo de'1622. Morta terceira vez com os bons PadresManoel
l'loniz e Francisco Pires e o Irmão Gaspar Fernandes, a quem
a barbara perfidia dos Urúatys deu aleivosamente a morte
no Engenho do Itapucurú no anno de 1.649, resu~cita agora
como Pbenix., para por falta de operarios não acabar de todo
esta gloriosa e sempre memoravel Missão, que veio a apro
fundar as raizes a toda a nossa Vice-Provincia, que até ao
presente Coom o favor divino, por mais esforços que, apezar
do odio, fez o inimigo co:rnmum do bem das almas, ainda se
não poderão de todo arrancar, que com as assistencias di
vinas mal poderião ter vigor as astucias dos homens.

Corria pois o anno de 1652, em que governava o Estado
do Maranhão Luiz de Magalhães, e parecendo ao ministerio da
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Córte, ser m~is comeniente dividir o govemü do Estado em
duas Capitanias, com Capitães-móres que governassem inde
pendentes e na mutua correspondencia de se ajudarem tudo
!lO que a neces idade pedi e para del'e a do mesmo Estado;
foi nomeado para a Capitania do Maranhão Ba1lJJazar ue Souza
Pereira, que tomou posse :lo seu governo aos '1 Gde Novem
bro deste mesmo anno de 1G"~: e para a do Pará 19nacio do
Bego Barreto, que entrou LI govemar a sua Capitania no se
guinte mez de Dezembro com as az ~grado do po\'os pela
independellcia dos dous governo.

Nesta náo, que foi a unica que por colijo 1Jarlio para o 1\1a
ranhão c em que tambem ião alguns I1eligiosos de outras
sagradas familias, partio do porlo de Lisboil a gloriosa e
mais bem succedida Missão que teve a Vic -Provincia; man
t1ada pelo grande Padre Antonio Vieira; Superior que jú era
da Missão, sendo Procurador Geral ua Provincia du J~razil u
Padre Fran(;isco BilJeiro, varão de incansavel zelo 110 servieo
das .Ilissões, e il cuja actividade deverão por então aqucl( s
apostolicos Missionarios o bom exilO e commodi<.l.~tlc da sua
viagem, que foi huma las mais felizes que para esta COD luis
ta se lem feito que parece concorria Doos com e pcciaes assi-
tencias para hllll1U tão gloriosa expedição, que tanto havia
de servir á maior gloria de seu Santíssimo Nome.

Da carta elo Padre Vieira do capitulo passado se "ti bem o
quanto este heróe se empenhou por esta Missão.. assim na
eleição dos muitos e singulares sugeiLos da Provincia de
Portugal, que se lbe oflerecôrão para c51a. tão tl.illicullosa
'ollquisla, como das provisões e mercês reae' que alcanç,.otl.
(lu Soberano o Sr. D. João IV, de eterna memoria, para so
(jcgo dos Padres emel boI' governo elas <lldêas já estabel cidas,
e que depois se havião ele fundar; como o me mo Monar
clla tinha recommendaelQ ao fervoroso zelo dos nossos tis
siotlarlos.

~rão os intentos do Padre Vieira, que as im como fôra o
primeiro em os convidar e animar para o cultivo ele tão dila
tada seára, fosse lambem o primeiro emllles fazer compa
nhia ao 1empo da colheita, que jú ia prometlendo copiosos e
'azonados frutos; mas como para a sua partida se ol1'ereces
sem os embaraços de que atrás fizemos menção, partia a
náo e Gcou em terra assaz saudoso de a não poder seguiI~

este destemido argonauta; que na Côrte fica \'a correndo com a
tormenta que seus companheiros não eXllel'imentúruo no mar.
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D"ixemo-Io lular com as podero~a ondas da politica e
r:lzões do E"lado. ue que a sua virfuuc maL, qu ;) sua va
lcntia o fez "cnc doI', com immortal gloria do cu nom ; e
,amos seguinuo os no os navegantes até o porto çlo Mara
llhão, onde derão os primeiros pas os com a soa modestia,
com a sua prudencii'l, o com o bom exemplo para o feliz es
tabelecimonto da nos a 3m::l]:1 Vico-Provincia.

~rão os Religio o' de ta feliz expedição os Padres Frall
ci '1'\0 "elloso, nperior do' mais na ali encia do Padre Yieira .
o Padre ,João do'onto-Maior, maior ainda que li mesmo
nome no zelo e salvação elas alma. dos miseraveis lndios,
rm cujo ervi. o aca bon depois gloriosamen le a vida; ()
Padro Gasp::lr Fragoso, Padre Thomé Ribeiro, noviro. o
Padre ,lo é oare, e O' irmão estudantes Antonio -'oare c
Ago tinho Gome', com dou' irmãos coadjutores Francisco
Lopes .'imão Luiz, ollieial do carpinteiro. Erão por todos
nove tiio escolllidu", o tão importante ao bom da nova .Ii são
l'om a experirncia moslroll no mui o qllo depoi: brárão
'111 'l'ollito da Fé e erviço do seu Hei.

Partirão dc Lisboa ao' ~3 de Setembro tIo anno (le Lü5~

com hUI11<l feliz viagem, clepni: d.l qual (exc ptnando a <10
Padre Vieiril na guntla que fez para o Maranhão) se não
fez outl';), nem mais br vo, nem mai: :cgura )111 vento~

empre ele s r Til' em tod;) ella; pl'D~peranrln o m 'IDO Céo
Ião gloriosa Mi ':;.10 com ~.) tli;)' u navegarão em que l'e1'
rúrão porlo do Maranhão ao: n rle ( ntubro, s m u:to
n m motivo [[LI' Jh's fizes c <Ie.abrida c ta p::l agen.
Muito obl'Úrão muito 'difldrJu aos navegantes tes fer
voro os JIi sion;)rio' torlo. rer Sli(los de hum espirito apo 
tolico, ::lbrazados no fogo lia earidadc rl [li' ximo. Ex
pliquemo-no em plicas p;llavr:1::> pel;l pelllla do m ~Jll()

Padre Vi ira em carta ao P::ldre Provincial elo Bruzil ue 2z
de Maio cle 16~3.

Diz as im. - ( A viagem do' primeiro Padres não foi de
tanto dias, como a 1',05 a cle maiores calmarias na linha,
com menos perigos' como naquelle navio vinhão olclados
tiverão mai occasiões ele exercitar a caridade, principal
mente com o doentes, sendo elles os que lhe fazi50 o
COmer no fogão e com sua mão lhes rlavãn' o que lh ,L
sislião uns angrias e nO:5 outros medicamentos, os que clor
miJo sobre as tabo:1s do convez, para lh s dar as ramas, e
outros ar.Lo. sr.mrllla nlrs (lr muito fervorosa raridade de
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que grandemente se edificádíO todos. Estas forão as artes
com que o Padre João de Souto-Maior ganhou ao Capitão
mór do Pará, de cuja benevolencia vinhamos mais duvidosos.
Os exercicios espirituaes de prégações praticas e doutrina
forão qnotidianos, com grande frequencia de confissões e
communhões nos dias de festa, quando otempo dava lugar a
se dizer missa, que desta consolação não era capaz o nosso
barco. O que mais estimamos ad intra, e não deixárão de o
notar os de fóra, principalmente os Religiosos que no mesmo
navio vinhão, de tres Religiõe differentes, foi como todos e
houverão em toda a viagem, com tanta conformidade e
união, como se cada hum fàra Superior, ou nenhum o hou
vera mister. J) -Deste pouco (porl1ue não achamos mais) se
poderá colligir o muito e o mais particular que estes vir
tuosos operarias obrárão nesta viagem, a todos proficua, ao
Céo grata.

Desembarcados os Padres, foi notavel o applauso e alegria
com que forão recebidos da piedade dos moradores, a quem
a paixão não anticipára o susto, e a sinceridade do affecto
tinha feito mais pesada a ausencia, e não menos sentida a
falta. Davão-se mutuos paraben por terem já seguros na
vinda dos filhos da Companhia o remedio prompto nas
alllicções do corpo, e o oecorro certo nos perigos da alma.
Assim discorria a piedade, assim se dava por satisfeita a
devoção. Entrárão os novo Missionarios na nossa ca a
acompanhados de alguns· nobres, e seguidos do povo, no
receber obsequioso, no despedir severo por se trocarem de
ordinario as palmas e as capas da entrada, em varas e sam
benitos na despedida.

Constava o pequeno CoIlegio de bum corredor, que como
já dissemos tinha mandado levantar o Padre Luiz Figueira
para a parte do r orte ou Praia Pequena, com cubiculos por
baixo e por cima, e junto huma pequena Igreja, que ser
vindo em outro tempo á edificação pelo asseio, se via agora
por falta dos nossos que dena cuidassem, se não de todo
arruinada, quando menos pouco limpa. Acommodárão-se,
como poderão nos cubiculos, que por inhabitados não po
derão deixar de multiplicar occasiões de sentirem seus ha
bitadores effeit05 da santa pobreza, com muita especialidade
as amcinas, a que era precis0 acudir com o uecessario; porém
a engef.lh0Sa caridade do Supei'ior, o Padre Francisco Venoso,
deu a tudo tão prompta pro\'idenci~f que assim Igreja
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como ca:l se vio logo restabelecida do que podia servir
de commodo aos Religiosos, e de edificação aos fieis respi
rando no reparo do Culto Divino devoç.ão a Igreja, e no
a seio dos corredores religião a casa.

Mandou logo o novo Superior abrir duas classes, confor
me a ordem do Padre Vieira, huma em que se ensinassem
o primeiros rud)mentos da puericia de ler, escrever e
contar, e outra em que se aprendessem os preceitos da
grammatica, cousa até então nunca vi ta no laranhão. Con
tentes ficárão o moradores quando na publicação dos edi
taes, em que e convi(~avãG os novos candidatos, virão total
mente aberta as portas ao conveniente en ino dos seus
filhos, que de todas as parte correrão logo a bu cal' nas
nossas aulas o remedio mai prompto da sua inacção e igno
rancia; e como na terra não ha vião os instrumentos necessarios
para o exercicio dos novos estudos, mandou o Superior (que
para tudo tinha vindo providencia) que petos estudantes
artes e cartapacios, e pelos meninos traslados e papel re
partissem o me tre .' o que parece se preciso para a sua
instrucção; tudo a tão bom tempo, e com tão feliz progresso,
que brevemente conbecêrão os Padres na" singulares capa
cidades de alguns, que as terras do Brazil, se erão apt:!
para as officinas dos seus engenhos, erão tambem oflicina de
engenhosa habilidades para os seus naturae , como depois
por experiencia testificou em carta o Padre Antonio Vieira:
«São tão habeis nos rudimentos da grammatica, que lbe vi
fazer vantagens que não vi em outra parte, e espero que e
possão cria I' delles muitos ebons sugeitos para aCompanbia. »
E na verdade que os filbos dos nossos Portuguezes no
Estado são dotados de raros e excellentes engenbos.

Tinha trazido comsigo. quando voltava de Roma o Padre
Manoel ele Lima, o precioso dona tivo de dous corpo de
, antos Martyre, que o seu re peito e agrado que conci
liou naquella curia tinha alcançado por via de bum dos
Eminenti simos Cardeae . não dnvidando Sua Santidade
concorrer com piedosa liberalidade para fundação deste
novo ColJegio apostolico com duas pedras tão seguras e fir
mes na Fé, que por ella não dl1vidárão dar gloriosamente as
vidas, eternisadas agora na memoria da nossa devoção, de
que recebem quotidianos cultos nos dous Collegios do Ma
ranhão e Pará. para onde farão mandados.

Erão estes os Yener~lYeis arpo::: ele S. Bonifaeio anto·
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Alexamlrc. que os noss03 :\Jis 'ionario' querião lir:.lr tIo na vio
com a mtliol' pomptl e aparato o triumpho. Depois de pre
partlda a Igreja o melhor que a penurias dalluelle tempo
pel'mittião, convida(los primeiros os Heligiosos cEceIe ias
ti os, forão conduzidas aos ~ de Dezembro em solemoe pl'O
ci são a' precio as reliquias cios 'antas Miutyres, e col/o
cadas no alttlr-mór da nos a Igr.ia de ambo os Itldo do

. Sacrario, heoeflciando- e de tarde tl vesperas da festa do
Glorio~o Apostolo cio Oriente ;..... Fl'anci co Xavier, e no dia
seguinte, mi' a cantada com s rmã J em flue prégou com
não meno e pirito que rethor,lca Padre 'ou to-Maior
unindo as glorias da collo~ação do' stlgrado n. o na Ame
rica com a elo. anto Apo tolo no Oriente.
. Estes dOI1:; the~onros que d n o Santissimo Padr Ur

bano VW tlO Padre ~lanoel de Lima forão applicados o de
S. Bonifacio ao Collcgio do Maranhão, e o de Santo Alexandre
ao Collegio do Pará, de donde e 'te tomou o nome, que
aI 'm de terem especial culto no dOlls alt:lres cm que fUl'5u
religio amente collocados, se faz (leHes pal'tir.ular commemo
ração nas ladainha,. cle 'ada dia, por co tum' ~lOtigo da
YiGe-rrovin~ia.

Com lão anlos principiu' fizerão a sua entrada os no o:
novo~ ~jissioaario , e para que o~ raios da ,lia duutrina e
exemplos cle SlItlS virtudes se ~omlTIllni(',a~sem ao~ mais
membro elo Estado) partirão logo para I) Par;'l os P:lclr s
JoJo de 'oulo-Maior e (Ja"p:ll' Fragozo levando com:,igo :l
malar felicidé1de daqllellils almas, que no cenlro de seus
matos vivião sem conbecimento do verdadeiro Deos. Deixe
mo-los navegaI', que a seu tempo ,"eremos as valentia: de
seu espírito, e vejamo~ primeiro cm flue ga::;túr~o o resto
do anno os dou5 Padres qne licárâo no Maranh50.

Erão e,:tes o 'uperior (. Padl" [i'rancisGO \' 110_0 e TlJOlllr.
Riheiro, porque os mais, hUD prâo noviç,o:. outro: Irrn;1n'
coadjlltore:, que não fazião pouco em 'nirtar da 'a a, IIU

Lra i)<l I110:0 exeecieio elas uas officinas.
O Padre Ribeiro, além do Magisterio das cla:-;se.', ompre

gon-se todo o Advento em prégrir as Domingil5, ouvir 'ul1
fissões e não féllt:lr aos ll1ais mini terias da nossa C0lI1p,1
nhia; e ü Padre Velloso, tOlI1,mdo para si o maiur trabalbo,
discorreu pela. aldêas da Ilha rio Maranhão, onde foi extraor
C/inado o fruto e immr,osa a coil1eita qne ncllas fez; bapti
sanno, conres andu m"lrlii Ifi ) ,l(lS Ini:;l'l';l\' i.: lndios quo
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hayiil tres 3n])0 'urecião de Pastor, e lhes faltava Pai que
dellcs cuidas e e consolas o nas suas maiores aIDicções;
tenrlo morrido muitos totalmente ao desamparo, falto de
remedia' para o corpo ernenos a j tidos de oecorro para
a alma.

Já se ia apprOXilll' nelo o Ku 1.:.11, qU('rcllllo os no S0S
allrabir os moradorcs para a lemlmmça ue tão ternissimo
mysterio, idearão llUm uc\'olo e bem :lrmado Iresepio em
bnm dos ilhares collateraos, que ervio de pasto ú curiosidade
e ue incentivo á devorf,); sendo anossa Igreja dabi em diante
a ue maior freql1eJ' ia, asjm l1elas funcções que nella •e
celebrav~o, corno pelo a .ciado com que sempre se tratou
do culto divino. O grande cuidado que desvelav:l o Supe
rior no que dizia respeito ao c piritual, não o esfriava para
o fazer esquecer o tempor:ll da c:lsa; pois :lJém d:l prompta
providencia, de que nece ita\'ão os subditos que t.inha
11ella, era ainda maior a falta ele ommodo p:ll'a os l1eli
giosos que e perilya do Rei!1o, tIue não podião tardar tant.o
que e podes e intromel1er grilnde demora até á ua cbe
gada. E como se "ia destituido de meios para enlrar em
obra em accrescentar ll:.lda de novo, cuidou em reparar
o que havi:J e de pôr em melhor ordem o qne o t.empo e
o descuido na falta do Padre, ou tinha arrninndo, ou re
duzido il mais improprio ministerio.

Accommodada em m lhor rórma as cou as domesticas, era
preci o ilcl1dir tambem á cobr~nça dos ben do Padre,
que e achavão e palhados, ou por tr1bunae , ou por mãos
de algun particulares; c como foi ent5,o mai facil o rece
bê-lo, que agora o entrega-lo, 1icou por onseguinte mais
uifficultosa a 1'0 lituição e mai ens1\'e1 a falta que delles
tinhamos,

Foi corntudo tão activa a diligencia elo uperior na na
arrecadação, que re\'0Iv1dos os inventarias, por elles e foi
cobrando, senão tudo, ao menos a maior parte do que nos
pertencia. Sendo o mais remisso entre todo o testamen
teiro do defunt.o Antonio Moniz Barreiro, que não se lem
brando já do orphão, a quem tinha ficado o Engenho do
lLapucul'ú, reservado para os Padres o usot'ruto delle na me
noridade do herdeiro, se queria tambem esquecer dos mui
t~s bens dos Religiosos, que para o effeito de poder moer
tmhão mettido no dito Engenho e pecia1mente escravos e
cou 'a le maior porte,
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COlll este foi prcGiso CUlTOr o' termos da ju. tiC'3) :llé vir
por ultimo n acabar a contenda Gom buma Lrausucç,ão e.
amigavel composição, com os herdeiros do testamenteiro,
com que ao menos se salvou a metade do que legitimamente
nos tocava.

Teve tambem noticia o SuperioL' de alg.umas outras
cousas que não apparecião e que injustamente se sonega-

. vão, e querendo reivindica-las por justiça, ou pelo meio de
huma carta de excommunhão, o Padre Antonio Vieira, que
chegou a esse tempo ao porto do Maranhão, por certas
razões bem pesadas primeiro pelos diu.ames da sua grande
prudenc1a, julgou se devião totalmente deixar semelhantes
requerimentos para cabal prova do nosso desinteresse) do
nosso comedimento e modestia religiosa. De tudo deli
depois parte ao Padre Provincial do Brazil, por arta em
que dizia:

« Dos outros moveis de casa, que erão poucos, lambem
tivemos noticia) que nos tomárão alguma parte, e houve pa
receres que se tirasse carta de excommunhão; mas além
de ser por esta via mais o estrondo que o preceito, julgou-se
por melhor que a restituição se deixasse á consc.iencia de
cada hum; porque uão era razão. nem ainda decencia) que
por interesses de tão ponca consideração, accrescentassem
laços ás almas os que vinhão só com o intento de as salvar.

(( Assim o fizemos e assim esperamos que Vossa Reve
rencia o haja por bem,' e approve a nossa intenção, a qual
foi principalmente, de que se introduza a Companhia nesta
lVlissão, evitando quanto fór. possivel aquellas duas pedras
de escandalo, posto que mal fundado, em que sempre to
párão nesta Provincia os nossos emulos, qt1e são Indios e
fazendas.

« Estas duas cousas trazemos mais que tudo diante dos
olhos, para que acabem estes homens de conhecer e se per
suadir) que não viemos cá buscar fazendas nem Indios, e
que delles e dos Portuguezes não pretendemos mais que as
suas almas.

(( Com estas demonshrações de desinteresse temos oome
çado aqui, e com as mesmas se procede no Pará; e ainda
que sejão principias de termos Companhia menos rioa, não
o serão de termos menos Companhia. ... Sirva-se Nosso Se
nhor de que em tudo nos confonneml!ls sempre com o que
ró1' de sua maior vontade e gloria. »
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Os bens de raiz) que por então po,suia aqllelJa casa, era
a legua de terra de Anyndiba, que tinl1ão doado os pri
meiros Bemfeitores, 'endo uperior o Padre Lniz Figueira,
que a mandou demarcar judicialmente e fincar marcos que
ervi sem de divisas' porém a malicia dos heréo , vendo- e
em parte que os pode se defender, os arrancou para es

tender mais os limites das uas terras' mas o zelo do Padre
'e1l0so, que a tudo attendia) os mandou aclarár, levan
tando junto delles humas cruzes de páo muito grandes que
ainua achou o Padre. uperior João Felippe Betlendorff, in
can avel indagador (I noticias para esta clJronica no anno
de 1663, em que tornou a renovar juridicamente a me ma
demarcacão.

O Er.g"enho do ILapucurú, de que ó tinllamos o usofruto
na menoridade de Ambrozio Moniz, se tinha arremataelo em
Praça, para sati fação das divida, a requerimento do te ta
menteil'o do defunto seu pai; e sobre a me ma arrematação
corria pleito ao tempo que os nos os Padre chegárão do
Reino, em que se tomou a resolução seguinte, que quero
exprimir pela mesma phrase do Padre Vieira:

« Como este Engenho, depois de nós, pertencia a hum
filho do testador, que elle no deixára encommendado todo
ao no o cuidado, e era receio que estivessem a cousas elo
Engenho em estado que fo semo obrigados em consciencia,
ou a continuar demandas, ou a tornar a entrar nelte; ma
ainda que a venda se poelera desfazer, por ter muitas nulli
uades, quiz Deos que houve se aqui huma sentença da ca a
da supplicação duas veze confirmada, pela qual o Engenho
e os rendimentos, e a me ma terras deUe e tão julgadas
a hum terceiro, que tinha mai antiga doação; com que
assim o orphão como nós ficámos excluido da tal herança.
Está e ta sentença com embargos á execução, com que
se poderá d.ilatar algum tempo ma como por ella, e muito
mais por seus fundamento, que são muito olidos, fie.amos
seguro na consciencia, depois de aconselhado J quanto ao
fôro exterior, com quem no podia dar con.elho, julgámos
que o que convinha á nossa quietação e edificação era o
retirarmo-nos totalmente desta demanda, e pedirmos, como
o pedimos, para o orphão novos urac1ores. que melhor po
dessem tratar da sua justiça quando tive e alguma, vi to
faltarem todos os Padre que tinhrro noticia de t.a cau a e
com sua morte haverem-se pcnlido todo' o docllmentos

35
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de que para beneficio da mesma justiça nos podiamos va
ler; e sobretudo que nós vinhamos só a tratar da conver
são da Gentilidade e salvação das almas, e que era contra
o intento da nossa missão e institnto divertirmo-nos a
estas temporalidades.

« Foi esta nossa resolução recebida, não só com edifica
ção, mas com grande admiração de toda a terra, e com ella

. desmentimos os pensamentos dos que esperavão que fizesse
mos grandes demandas, e já ameaçavão comnosco aos oom
pradores do Engenho. )



CAPITULO X.

FELIZ VIAGEM PARA A MISSÃO DO MARANHÃO DO GRANDE

PADRE A TO 10 VlEffiA, GRANDE EUBARAÇO QUE TEVE

ANTES DA SUA PARTIDA, PODERES E MERCÊS COM QUE

O DESPEDIO O PIl. mo E SEMPRE AUGUSTO REI O SR.

D. JOÃO IV.

A huma tão grande bonança, como a que logrou no prin
cipio da sua intentada viagem o Padre Antonio Vieira,
recebendo o decreto que tanto o intimidava, não deix.ou de
seguir a grande tormenta que padeceu antes da sua partida
no Paço e logo depois della no mar, na caravela. Tinha elle
mettido este negocio, como já tratámos, em caso de con
sciencia, descarregando a sua na do Serenis imo Monarcha
o Sr. D. João IV. Amava o Principe D. Theodosio aos Re
ligiosos da Companhia por co tume, e ao Padre "\ ieira por
natureza. Era este o m~·tior obstaculo que encontrava a sua
virtuosa resolução.

üffercceu-se a occasião mais opportuna na perigosa doença
daquelle grande Principe, e armado da sua costumada ener
gia e efficaz persuasão, tanto soube dizer e tanto soube
ponderar sobre o prejllizo das muitas almas, que na sua
ficada. poderião privar-se do importante OCCOlTO da sua
prégação, que movido o Principe mais do serviço de Deos,
que das conveniencias da Monarchia com afalta de bum varão
tão con ummado e completo persuadio a El-Rei seu pai
a que o deixasse ir para onde a valentia do seu e pirito o
conduzia, apezar do real agrado da Magestade e da publica
murmnraçao da fidalguia, que não podia le~ ar a bem o dei
xar empregar hum homem tão digno da côrte nos rusticos
exercicios da barbaridade do Maranhão. Venceu porém a
constancia elo grande' ieira a innata piedade de seus Sobe
ranos, privando~se do úlelhor homem que naquelle tempo
conhecia Portugal; porém El-Rei o fez com tanta dôr e sen
timento, que ao mesmo Vieira ficou mais que pesado aqucl1e
sacrificio pela demonstrações mais que de pai, com que lhe
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deu a licença que pretendia, qne bem dão a conbecer as
vivas instancias com que emprehendeu este negocio. Seja a
provisão r aI o molhor testemunho desta verdade. Diz
as im:

( Padre Antonio Vieira.-El1 EI-Rei vos envio muHo sau
t1ar.-1'enclo con iclerado o que tantas veze me repre en
la 'to sobre a re olurno com que estais de passai' ao E tado
do Maranhão para proseguir nelle o caminho da salvação
das almas e fazer se conheça mais nossa Santa Fé, me pa
receu não estorvar tão santo e pio intento, e sem embargo
do qne antes tinha ordenado ácerca da vos a Yiagem, man
dando-vos tirar do navio cm que e taveis; sou servido con
ceder-vos agora licença para o fazerdes pelo fruto que deDa
devo esperar ao serviço de Deos e meu.

«E para que mel boI' se acerte, vos encommendo muito a
continuação da prédica do Evangelho, que vos leva áquellas
partes e que para isso levanteis as Igrejas que vos pare er nos
lugares que para isso escolherdes, e fa ais a l\1i ões pelos
sertões e paragens que tiverdes por mais conveniente, on
por mar ou por terra, ou levando o lndios comvo co, des
cendo-os do sertão, ou deixando-os em suas aldêas, como
então julgardes por mais necessario á sua conver ão; de que
tudo terei grande contentamento pelo muito que desejo, que
aquelIas terras se cultivem com a nossa Religião Catholica;
e para melhol: o consegu.irdes, ordeno aos Governadores,
Capitães-móres, Ministros de Justiça e Guerra, Capitães das
fortaleza,' amaré1S e povos, vos dêm toda ajuda e favor
que lhe pedil'des, assim de Indios, canôas, p I soas' praticas
na terra e lingua, como do de mais que vos fôr necessario,
para oque lhe mostrareis esta ou copja deDa, que guardarão
inviolavelmente, comp nella se contém; e fazendo o contra
rio mandareis logo conta para mandar proceder contl'a os
que assim o não fizerem, como fôr justiça. E cripta em Li 
boa a 21 de Outubro de'1652.-REI. ))

A' vi ta de huma tão ampla licença, quem não diria que a
'yiagem do Padre Vieira esta a mais que segura e totalmente
de 'embararada de huma tão ardua clilliculdade?

Assjm párecia, mas não foi assim; porqua pesando mais
no conceito do ercnissimo Rei os talentos tão noLoriamente
conhecido de le grande homem, julgava menos acerto da
na elevada prl1c1encia o con emtir se enterrassem aquelJes
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nos mato do Maranhão, privando a Côrte de hum orador tão
suhlime e de. bum politico tão consummado.

Já se arrependia de ter dado a licença firmada de seu real
punho; e não podendo acabar comsigo o ver ausente e apar
tado do seu lado bum ugeito que elle tinha por hum do
mais fiei va aUos da sua corõa, o chamou particularmente
e com carinho muito albeio da soberania lhe propoz o em
hara~o em que Ductuava o eu animo, que só poderia encon
trar socego quando soubesse tinba elle desistido de huma
empreza tão oppo ta ao seu real agrado· e sem e peral'
mais r posta lbe recommendou o egredo, intimando-Ibe
que era sua vontade que ficas e na Côrte mas de sorte que
como quem partia se Lavia de portar até o ultimo dia do
embarque, em o qual mandaria p,ksar o decreto de como
a im lb·o ordenava.

Pasmou o Padre Vieira da novidade, e para ser em tudo
grande teve corarão para levar e.te eD ivel golpe da
}Ol'luna, que ba taria a derrubar amai iUcolltra tavel
con tancia.

Reclamou licença, ratificando a me mas razões que mo
fortemente tinha ja a1Jegado para a con cgllir. até lhe pon
derar a nota da inconstancia, com que se poderia macular
a Magestade, faltando ao que já tinlla ·concedido.

Tal era a graOlleza ele. e vas alio, que por elIe parece e
arri cava a me ma oberania.

Nada pôde por então conseguir daqueJle reai animo amo
rosamente endurecido cuja dureza ponderada pelo supe
rior juizo do Padre Vieira pela parte do motivo o a om,.
bra a, vendo tão evidentes provas do mais exces ivo cari
nho e o grande Iutrar que tinha adquirido no pü simo C0l1a
çâo do seu Soberano Monarcba.

Oque estava tão longe de o fazer r' o do mais leve des
vanecimento, que vecolbiclo o espirita ao centro da sua pro
funda humildade, confe sando a sua inutilidade e pouco
preslimo, beijou a mão a EI-R@i, sem cuja vontade h m
sabia. que pouco ou nada faria. no Maranhão, e deixando o
negocio por conta de Deos, a quem o encommendou wm
os Inaiore fervores do seu ,irtuoso afie to) se retirou con-
fonme com a divjna vontade. .

Foi-se dispondo para a viagem} como ua l\Iagestade lhe
tinha determinado, iluctuando aql1ella alma ntre o temor e
a e!'p rança até aos 21 ele Novembl'O v spera da partida,
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em que por momentos e~perava o real decreto que havia de
ser para eUe o formidavet raio, com que por huma vez se
consummissem todos os seus desígnios.

Passou-se este dia (e em que tormenta se não passaria a
noite?) sem que tivesse noticia de cansa alguma; e embar
cando-se com os companheiros, sem lhes dar parte de nada,
no seguinte) que era o da partida, entre gostos e receios,
fez com que sal1issem logo pela barra fóra, esperando como
da vez primeira o encontro de algum Ministro, que o fizesse
retroceder a viagem, embargando-lIíe os vôos e cortando-lhe
totalmente as azas das suas já menos alentadas esperanças,
ex vi do decreto que Sua l\lagestade ajustou mandar-lhe ao
partir.
. Erão nove boras da manbãa e já a caravela com muita va

sante ia sabindo a barra com vento tão galemo, e veloci
dade tão, grande, CJue ao que ao Padre parecja alma, pare
ceu aos navegantes a mais violenta briza.

Como o vento era todo de servi'r, em breve tempo largá
r~o por pôpa as torres e perderão de vista a terra.

Entrou então o grande e assustado cora ão do Padre
Vieira a largar tambem as velas aos seus desejos; e sem
poder penetrar o moLivo de buma tal novidade depois de
tantos empenhos do Soberano, ficou entendendo que sendo
a causa toda de Deos, por soa conta tomára o eu feliz suc
cesso e desejado exito; fazendo, ou que o Monarcha se es
quecesse do decreto, ou que se lembrasse a tempo em que
já pela partida da caravela não poderia sortir o remedio
desejado.

Parece quiz Deos deste illOdo fazrr a vontade ao seu
servo, que não ha dnvicla sentia apartar-se da Côrte contra
a vontade de seu Rei, Cfue quanto mais o impedia, mais
parece que o amava, fineza que ainda despida da Magestade
se fazia summamente attendivel de hum varão, que sabia
como ninguem pesar as circumstancias, medir os tempos e
conhecer do mais fino ouro os 'eus subidos quilates.

Via-se agora navegando sem encontrar ordem alguma do sen
Soberano, caminhando para aquella terra de Promissão donde
esperava colher tantos e tão formosos frutos, quantas erão
as almas daquelJes miseraveis barbaras faltos de fé, faltos de
conhecimento, e sem podê-los obter, por isso que se achavão
:>em mestres, sem pastores e sem operarias ~vangelicos.

Voava a caravela com vento, mas não tanto a seu 1!alvo,
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que depois não experimenta se seu perigo, como logo ve
remos na carta do mesmo Padre Vieira.

Vencida já por elle em terra a primeira tormenta, pela
qual parece gozava agora no sahil' da barra tão favoravel
monção; obedecendo, ao que parecia, os mares e os ventos
a quem tão prompto, e á custa de tantas fadigas, soube
obedecer ás vozes de Deos; corria agora no mar melhor
fortuna, que a do Propheta Jonas, porque a agulha da pro
pria vontade sem declinação buscava fixa o mais seguro
Norte da maior gloria de Deos.

Foi preciso aos nossos mareantes tomar a Ilha de Cabo-
erde, e como não havia commodo na caravela para todos

celebrarem o alto sacrificio da Missa vendo os nossos Padres
se ia aproximando a festa do l\aLal, esLimárão tomar (como
tomárão) o porto aos 21 de Dezembro} onde quando já mais
socegado estava o receio o animo do Padre Vieira, pegou na
penna, e escreveu ao el'enis imo Senhor D. 'l'heodosio, que
entre os cordeaes alJecto , que sempre rendeu ao seu 0-

.beranQs, era e te Principe a quem tinha consagrado maior
e mais affectuo a veneração.

Diz pois na sm. carta ao seu amantissimo Príncipe, na
qual dá bem a conbecer em como a sua ida para o Mara
nhão fóra toda obra da inexcrutavel Providencia do Altis
simo, vindo, sem querer vir, e desejando ficar, sem querer
ficar.

Ninguem melhor que o Padre Vieira para e explicar,
como quem foi sempre muito claro no seu dizer.

« ão sei, Senhor, que diga neste caso, sen:lo, ou que Deo
não quiz que eu tivesse merecimentos nesta Missão, ou que
se conheça que toda eUa he obra sua; porque a primeira
vez vinha cu contra vontade de ua l\Iage Lade, mas vinha
por minha vontade, e agora parti contra a de Sua l\1agesLa
de, e contra a minha, paI' mero acaso ou violencia, e se nella
houve alguma vontade, foi só a de Deos, a qual verdadeira
mente tenho conhecido em muitas occasiões com tanta evi
dencia como se o mesmo Senhor m'a revelára.

« Só resta agora que eu não falte a tão clara vocação do
Céo, como espero não faltar com a divina graça, segundo
as medidas das forças .com que Deos foi servido alentar
minha fraqueza. .

«I Emftm, Senhor, venceu Deos.
«Para o Maranhão vou voluntario, quanto á minha primeira



intenção, e violento quanto ás -gunda, tJl:lS mlli resignado e
mui conl'orme, e com grande e peranças de que e te caso
não foi acaso, enão dispo ieão alti sima da Providcn ia Di
vina, como já neste Cabo-Verde tenho experimentauo em
tão manifesto fruto das almas, que quando não Ilegue a
conseguir outro, só por este posso dar por bem empregad<l
a Mi são e a vida: o muito que nesta terra e nas vizibha
se póde fazer em bem das alma, e a extrema neces idade,
com que estão, aviso em carta particular ao no 50 Di po do
Japão, para que o communiqlle a Vossa Alteza, e o modo
com que faci! e promptamente se lhe p6de acudir.

« ão encareço este negocio, que Ile o unico que hoje
tenho no mundo, e o unico que o mundo devia ter, porque
sei a piedade e zelo ele Vossa Alteza, pelo qual 1TOS80 enhor
o hà de fazer por este serviço, não só o maior Monarcha da
terra, mas hum dos maiores do Céo.

«Eu não me esquecerei nunca de o rogar assim a Doo em
meus sacriacios, oíTerecendo-os cCll1tinuamente como hoje
fiz os tres, hum por El-Rei, outro pela nrtinha Nossa e
nhora, c outro por Vossa Alteza, e o me mo se fará na no sa
Missão tanto que chegarmo a ella, e em tudo o qu l1eUa
e obrar e merecer terão Suas Magestade e Vos a Alteza

sempre a primeira parte.
«Principe e Senhor' da minha alma, a graca divina m' re

sempre na alma de Vo sa Alteza, e o guarde com a vida
saúde e felicidaue, que a Igreja e O' vas'allos le Vossa
Alteza havemos mister. eab'o-Verde, <25 de Dezembro de 1652.
-Antonio Vic'im. »

A formalidade da primeira carta, e desta, ponde
rando as desculpas da sua viagem, nada prova a favor do
genio e critica portugueza, como já notei, e torno a l:ldver
til', querendo attribuir a desconsolação do Padre, o que foi
muito proprio do seu ardente e~pirito e grande zelo da
salvação dos Indios do Maranhão, não tendendo a outro fim
mais que a desculpar politicamente a sua partida, e de
nenhuma sorte mostrar esfriada a sua firme re olueão.

Bcm deu clle a conhecer) quando no anno de '1055 vol
tando ao Reino a buscar o remedi das injLl tiças, que e
fazião contra os miseraveis Indios, se oppoz vigorosamente
a EI-Rei, que o pretendia deixar ficar na Côrte, vencendo o
seu zelo a vontade do mesmo Soberano, e cedendo e ta ao
maior serviço de Deos, e pl'Oveito daquellas almas, como a



- ~'1-
f~

seu tempo \'uremo , ardendo sempre neHe o desejo de aca
har a vida entre tantos b:lrbaros, a não 01' mais poderosa
a violencia daquelles povos, arrancando-o primeiro do seu.
centro para o mandar para o H.eino desterrado, como op
posto á' uas cOIlveniencia na valorosa defesJ com que
'empre buscava se observassem como tão importantes ao
bem de todas as leis I'eaes.

Amesma llistoria nos dará de -le claro 1estelllunho a mais
evidente prova: ficando il111egavel que o liso c sincero pro
ecdimeuto do Padre Vieira só qneria concordar naquella
carta a vontade do Hei <.10 Céo, e sua, com a do R i, e Prin
cipe da terra.

Sabemlo, como t50 sa!Jio politico, que só assim se pode
ria adinntar :JCjuella Christambde.

Cedão pois:J ombras de tão ~ross(;iros discul'"oS <'Is
clara e patentcs luzes do Pallre Vieira, c saiba o lllundCl
que esta gr:.mdc aguia só fitava o olhos naquella C:llToça
em que rodava mage to -a a maior gloria de Doos.

Cinco dias se det vc a caravela om Cabo-Verde, os quaes
acabados, levou ferro, e se pôz lesta li s guir viagem aos
26 do mesmo Dezembro, cm que embarcou o Padre An
tonio Vieira com seu tres comp3nbeiros, o Padres
Manoel de Lima, ~fatheus Delgado e MJllOel de Souza, dei
xanllo naquella ilba bum uavissimo cbeiro de suas virtu
des, e não pequenos exemplos da sua excellente caridade

I'elio-iosa mollestia, e a todos os moradores tão cheio de
saudades como movidos de desenganos.

De tudo nos dará larga noticia a mesma carta do Padre
Yieira, que só com buma tão sublime penna be que podere
mos acreditar nossos escriptos.

Já dissemo' como o Padre Manoel de Lima com sen ~om

panbeiro o Padre Manoel de Souza, não podendo tomar (por
mais que o seguirão pela barra füra em hum barco do
alto) o navio em que ia a ~(jssão do )Iaranhão, arribárão á
terra, motivo que obrigou ao dHo Padre a fretar huma
caravela para dentro em vinte e quatro horas partir, e os ir
lançar na Ilha da l\Iadeira, para dabi se passarem ao navio
do Maranhão, cru e p~'e(jisamente liavia de tomar aquelle
porto.

A. iuusperada vinda do Padre Vieira foi causa de maior
demora, e que o frete até á Ilha :;c estende se até ao :.\la
l'anbão.

36
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Era a embarcação pequena, e o pas ageiros muitos, parle
de distincção, em que entrava hum Viga rio Gera l do li tado
e hum Syndicante, e outras mai pessoa religio a e de
respeito, o que precisamente lm'ia de fazer 1)01' falta de
commodo, mais pesada e de abrida aqnolla derrotn.

Vinte e cinco vezes sabemos, embarcou o grande' ieira, e
não ob tante emprega se em todas o ex.ercicio de sua 1Ie
foicas virtudes, nesta porém pela:; circum tancia se expe
rimentárão mais os influxos do eu caritativo trato.

Tão solicito se mostrava no corporal, como no espiritual
dos navegantes.

Por tradição sabiamos, que o costume de se rezar o Terço
da Virgem Senhora nas nossa náos portuguezas fôra intro
dl1Zido pelo Padre' ieira, nas muitas vezes que andou em
barcado, e porque as vivas e efficazes razões com que mo
via os homens do mar lhes ficúrão impres as no c.oração,
de humas para outras náos se foi communi~(mdo esta SGa
vis. ima pen ão . porque huns aos outros sabião promover
a de\'ocão e cordial aITecto á Mãi de Deos.

Passóu esta tradição á evidencia, quando o vi firmado
pela incera e nada aiJecta la penna do mesmo Padre, de que
resultará maior cl'edito a esta nossa assercão.

«No Maranhão, nas llhas Terceira, S. ~iignel e Graciosa,
e em Lodos os navios em que naveguei introduzi o rezar-se
o Terço do Rosario publicamente a córos, dond se tem pe
gado esta devoção a qua i todos os na vias mel'~antes e das
armadas, paI' industrias daquelles mesmos marinheiros que
comigo assistirão. »

Assim sabia lucrar no convez, quem fl'l1tificou tanto
para Maria Santíssima no pulpito brados que ainda hoje se
ouvem no singularissimo Tomo dos seus Sermões do Ro
zario .

.1:'l dissemos em como-a 26 de Dezembro desferia velas do
Parlo de Cabo' erde para o do Maranhão a caravela em que ião
os nossos Padres, que, como até então tinhão obrado, conti
mürão os exercicio da sua caridade até oMaranhão, sendo as
rações dos ]la sageiros mais neces ilad.os as primeiras que se
reparLião na sua pobre mas asseiada mesa. Prógava o Padre
, ieira todos os domingos e dias santo ,dizia algumas missas,
a que muitas vezes se ajuntava grande numero de confissões
e communhões. A doutrina corria por conLa do Padre Ma
nocl (le Lima. Afl'equeneia lia oraç;ão, a quc sempre prccedia



liç.iio espiritual da vida dos. antas, era abraçada de muitos.
e lomada de toclo , e todos os dias se cantava o Terço, que
se concluia com a ladainha, salve e bemdito da Senhora. Aos
mais provectos na virtude explicava e dava o mais accommo
dado melhodo ele orar, nflo faltando tambem ao exame da
consciencia, em que muitos acompanbav50 os Padres ao
som ela campainha, de tal sorte que a errante embarcação
parecia collegio deReligiosos e communidade tleReformauos,
com tantos e tão santos exercicios. Chegárão ao porto fIa
Cidade elo Mar:JDhão aos IG ele Janeiro, em que elesem
barcárão e farão recebidos os nosso Padres, filhos touos
da sU<J persuasão e espirita, com mostras inexplicaveis de
aIegria, e não menor consolação de suas almas. Isto o que
em summa obrou e obrava o grande espirita do Padre
'ieil'a nas snas viagens, claro testemunl10 das suas virtude,
que as Sllas grandes letras e erudjção parece que de algum
moela escurecêrão, Ievando toelas as attençôes o gerae' c
ommul1s applau os do plllpito. Tacs os genio da côrte,

Laes as etiquetas da politica elo mundo, -stimar mais o que
ao olhos de Deos avulta menos, vindo aqui muito a pro
posito o dilo elo dOllti imo PaLlre-~lestre Gaspar Ribeiro
escrevendo ao erudito Padre André ele Darros, eligno autol'
da vida elo nosso incomparavel heróe: « Se o mundo :lS
visse no pulpito ((':llla elas virtudes) sem sobrepeliz, seria da
opinião que concebi, e ainda conservo perslladillo que en Lre
tanto talentos naturaes e ele e pirito, o menor no Paelre
Antonio "ieir:1 era o de prógadcr. »

Farão l::ln tas e tão miuelas as particularidades desta aben
çoa ja navegação, que me pareceu as não poderia exprimir
com phra e mai propria, que a elo Padre Vieira de creven
do-a com toela SU3S circumstancia ao Padre Provincial 00
Brazil, em carta fita no ~Iaranbão aos ...'3 de Maio de 'Jlj-3.

« Mnito Reverendo Paelre Pl'Ovincial. - Come o a e cre
ver esta a Vos a Reverencia em 22 de Abril, em" que fazem
ciQco meze do dia que partimos de Li Doa, elos quaes qU:l i
dous farão ele navega .. ão : e como da terra não temo mais
que tres mezes, 11e pouco o que po'so dizer a Vo a Tleve
reneia mas de se pouco se verá em p,u'le o muito que
elesta l\lis 50 ..e pófle esperar.

« Partimos de Li boa o Padres Manoel el· Limn, ~I:-1tbeL1.s

Delgado e eu, aos 22 ele Novemb,'o em uma caravela OH

barco ele \1(':1l11n de (\0 tone Iarlnf>. o fJ\wl nrgo iOll o (l:.Jth'b~
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Manoel de Uma com rrrande pres a por occa i~o da sua
arribada, de que já dei conta a 'assa Heverencia. o me 
mo dia por noite a1c:mçámo as cinco nflO , buma portn
gueza e quatro holl:mdeza , que naquella madrugada tinhão
partido de Paço de Arcos para os portos (le Pernamhuco.
em cuja con ervação naverrámos em pôpa os primeiros dez
dias, e sendo tanto avante como a Ilha da Madeira, um
sabbado á tardeavistámos tres velas, duas das quaes se arra
zárão em pôpa logo sobre nós, por vir a primeira muito sota
venteada. IleconlJecemos serem fragatas ele Peche1ingues ("l,
muito pequenas e sem heque, a que elIes c11amão pingués,
mas muit.o bem velejadas, armadas e guarnecidas de gente.
Quiz Deos que Jhes ficassemos muito a barlavent.o, porque se
viessemos na esteira dos outros navios sem (luvida seriamos
sua presa aquella tarde. Farão Jogo descarregando a arti
lharia sobre os nossos, que mal lhes respondião, sendo
todos muito maiores e tão bem artilho dos como elle , ma
::I rrente he que faz a guerra. Indo assim todas na mesma,
volta sobreveio a noite, com a qual considerando nó que
não podiamos servir aos companheiro' mai que de emba
raços, nem elles no podião dar mnita defen a, errnndo a
pouca resolução daquella tarde, nós a tornámos (le virar em
outra volta, na qual fomos toda a noite em urna larga. e aOI
amanhecer nos achámos sós. Demos graças a osso Senhor
por nos livrar daquelle perigo, e Jhe pedimos livra e tam
hem aos companheiro . começando Jogo a cumprir a pro
messa que á 'lircrem Senhora fizemo de toda a aravela rezar
o Terço do seu Rosario emquanto a viagem dnra e, como
se fez, e aos domingos e eli::!s santos em voz alta a c6ro .

(C 'a noite seguinte, Ilne foi vesper::! de S. FrancL co
:Xavier no visitou Dpos com ol1trn trabalho muito maior
qne o passado, que foi hum:l gr:lnrle tempestade com ([ue
corremos fortuna tres dia. e tres noites. Era () v nto 111, o
coração do inverno, e :lr[ueIJa :J primeira tempestade d:l
rruelle :.lllno, os mares muit.o gros. os, a emlJarcnção milito
peql.lena, e nós muito chegados :\ costa ile Portugal; porque
:l volta que fizemos para e~capar ao inimigo foi quasi :lO
Nort.e, com que clesandámos gran(le parte do que .1in1J:lmo_
caminhado, o que tudo junto com os muiLOs valas flue
viamos faier:'t gente do mar, foi hllma represcnta,çiJo da

(') Corsario, corrupção de Fie singa. porto da IIollanda, donde sahião cor
fario .
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morte, que todos no, aparelh:ímo para na, e o mesmo
fizer~o o demai, não J1ilvendo ninguem que !'e niio con
fe. as o, ou gcr::l!mente ou como que a fazia para ir Jogo dar
contas a Dos.

(( Colhido c te fruto da tempe tade, quiz Deo qne abo
nançasse o lempo com que tivemo, lugar de no pôrmo
na altura das Cannria, onde no sobrevierão tão grandes
calmarias, croe em oito dias não podemos sahir de entre
eJla , por mais crue para isso no :lproveitas emos :lté do
remo, entrando por huns can(le e a11iodo por outros,
Rode:ímos tod:l a Gomeira e Ilha da Palma' ,imos de muito
perto Laocerole e tod11s aquell:ls praias e mares santificados
com o sanrroe dos nos o Marlyre do Brazil, com cujas
memoriél muito no consolámos; e posto que o lugar le
ent.re estas illJa he Wo infe. tado de todo o genero (le cor
sarias, e os mesmos morndores das Canaria o poderião ser
no sos, pois vinhamos em caravela, que ern sobre cripto d
ermo PortllfTuezes, comtudo cm todo aquelles dins não

vimo vela nem con~a que no clé'sse cuidado.
«Nn mole tia das cnlÍna , e no aperto dos aITnsalhados não

fa110, porque cruem vem para o Iaranhão não padece, m:l
bem podéra c1izer a Vo ,a Reverencia que pouca vezes tem
:lconteciclo . ahirem de PortulTal ]leJigio~o: da Companhia tão
m;)l agasalhado, como e te Padres vi rão por s(;r a rm
]lilrca 'üo tão limitada, e os passageiros moitas, e entre elle
hum Syndicante, hum Yigario Geral do E tado, e outra
muita pes oa ele respeito.

« ,inlJão outros Religiosos na carayela, ma, as cou,as e,
pirituae corrGrão todas por no n conta. Nós c:mtámo
sempre a ladainha da tarde. Eu préguei:lO domingo do
Advento, e toda 11S festas principaes; o Padre nianoel de
Lima fez a {loutrina todos os dia que o tempo e seu
:lchaqne!' clnv50]Llgar, e tc\'e por .lln anta o rancho da prôn,
fazendo pratica familiares e repartindo livro espirítl1neL; o
ne,ln moslIla conformidade, em sendo noite o Padre Mnnoel
(lo Lima, e o Paelro Matlleus Delgado, hum se ia para o ba
1el, out.ro para a pôpn., que eriio o dons 111gare da con
versaç.ão dn gent.e elo mnr, com que toeln vinha a ser C011 as
de Doas, e c evitárão por o te modo muitas praticn , que
entre esta gento cost.l1mn lwver, de crue Deos se não servc,
c OIlII"OS graves in onvenientes que dellas se seguem.

(( Por (li~ elr j'\o ~a Senhora (la Loncriç;Lo . r lornon
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confe sal' a gente da caravela, e outra o fizer10. Doente
n50 houverão muitos, ma a todo acudimos com tudo aquillo
que trazíamos de regalo) endo sempre as porções dos doen
tes as primeiras que se repartião na nossa me a.

« Deu-nos o Padre Procurador para que nos servisse no
mar bum 1ndio, que tinha vinel0 do Brazil com os Padres, ao
crual servimos muito mai que eUe n nós) porque adoeceu
11 uas vezes) e hum;) tão gravemente que este, e á morte. De
mo -lbe huma cama das nos a , e sendo a doença da qne
co tumão a causar molesLia c maior a co, nó fomos sempre
os seus enfermeiros no que muHo edLficou toda a caravela
a caridade do Padre Matheu Delgndo, como tambem no que
exercitou comno co, as i Lindo empre em cima do fogão e
::lcudindo a tudo e a todos com grande promptidão traba
lho e desprezo de i mesmo: C verdadeiramente que foi ])nr
ticular providencia de Deos mandar-na-lo Ilesta occasião,
porCJl1e sem este socr.orro passarinmos muito mnJ.

« Como a viagem se ia fazendo tUo larga, e não sabiamos
que vento nos renderia adiante, resolv"riío o. do governo
da caravela, que era nece sario tomar o Cabo Verde, como
. e fez. Cbeg;'IITIoS á villa da Praia ao 20 de Dezembro, onde
havia duas hora que tambem tioh50 dado fun 10 tres náo
ela nossa companhia, que nunca mais tiohamo vi to, da
quaes oubemos que a portugueza a deixúra naquelia mes
ma noite, entendendo em duvida ql1e as outra, por serem
bollandeza , lbe. g~larda'rião os PecbeLingues mais respeito'
mas não foi assim, porque abordnndo buma a rendêrão, e
querendo fazer o mesmo a outra) for[lQ resistidos com tanto
damno seu) que a deix'\!'50 e as demnis. No dia seguinte,
que era o de Thomé fomo dar fundo no porto da cirlad ,
á 110rn que já não era de mi. a. MandOU-DO I go visitar o
Governador pelo. argenta-rnór dn praça, ofIerecendo-no a
Sl1n ca a com primeiro e segundo re ado. Tinhamo j{l re
solvido entre nó , por evitnr toua a occasião de doença, que
emquanto ali estive serno) não tives emos outra casa mnis
que a carave1::l, salvo se algum serviço de Deos nos obriga se
a estn r em terra.

«Com este presnpposto sahi a elar as graças ao Governado!',
e escusar-DOS da hospedagem, e vindo-nos recolbendo para
a caravela nos fizerão a mesmn forca os Prebenc1ados dil
CJllella Só. e particularmente o Thesoill'eiro-rnór Diogo Fllr
Wuo de .\Iendonça, allcganc1o-nos ter Vos a Reverencia sido
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cu ho pede todo o tempo que ali se deteve a frota. Tambem
me pedirão quizesse prégar ao outro dia, que era a quarta
dominga do Advento, e i to só aceitei.

«Pela manbãa desembarcúmos todos para dizer missa, e
para que o sermão podesse er de algum fruto, tomei o
thema a ,'. João Baptist:l, e préguei o baptismo da peniten
cia. Obrig:lrãO-nOs os ouvintes a que não tornassemos para
o mar: houve naquelLa tarde e na seguinte doutrina, a que
nos acompanbavão com grande amor e devoção, e com gran
de magoa no sa o no os antigos estudante, e com elles
eus pai, e toda a cidade.

« Emüm, foi t:)Oto o que Deo moveu o corações de todo,
que em quatro dias que ali estivemo de dia e de noite não
fizemos outra cousa que ouvir conOs ões, e qua i toda
ellas gerae , já repartida pelas Igrej:Js, já na ca a onde es
tavamos, que era a do Tbesooreiro-mór, já na cadêa e em
a as parLiculares de doentes e outra gente impedida sem

.fi ar pe oa de conta m tOLla a cidade que se não aprovei
1asse daquella occasião, dizendo todos, que não fôra a no sa
ida ali aca o, senão para alvação e remedio d~ muitas
almas.

« ão no podi:lmos deixar de con Lar er a sim pelas con
fis ões de gr:lndi~sima importancia que faziamo , reconhe
cendo então e attribuindo ú Providencia particular de Deos
a tempestades} inimigo} calmarias, e todo o outros des
via, que no fizerão tão dilatada viagem e nos obrigárão a
ir tomar aquelta e cala. Os que mai que todos nos edil1cárão
for'1o os reverentlos Capitulares daquella ó, que 5.0 tão au
torisados e tão ricos como Vo sa Reverencia sabe, os quaes
todo se confessárão comno co de toda a vida. Além de tes
fl'Utos espirituaes que se colbêrão em ecreto, houve muita
demon trações publica., como de amizade, re Lituiçõe e
votos, que logo nas Igrejas, nos adros e pelas rua publicas
se fazião com grande edificação e demon tração do eITeitos
da Divina Graça.

« Mil diligenciass fizerão os da terra para que ao meno
no detivessemos mais alguns dias. Foi o ultimo á primeira
oitava do Nat:lt em que tornei a prégal', exhortando a tod<Js
a perseverança na graça recebida, e principalmente aos Ca
pitulares) a quem dirigi grande parte do sermão, receitei e
encareci quanto pude} a grande obrigação em que e tavão de
acudir ao remedio de tantas alma , das quaes elle I séde Vê.\-



cauLe, erão PasLol'uS) c que Pro falLa de ouLros 'at:erduLJ'
idoneos) pois os não havia, devião eIles mesmos visitar os
CbrisLãos da ilhas, e da terra firme, sujeitos áquelle Bis
pado, que todos esLão em extrema necessidade espiritual: e
que se para isso deixassem as cade.iras e 061'0 da sua Sé
10llvarião muito mais a Deos, e lhe rurião muito mais agra
da vel serviço,

« i\aquella mesma tarde nós partimos, deixando a todo
. os da terra mui sentidos e aparLando-nos nó tão obrigado'

dene , como elies edificados elos no sos Padres que ali es
tiverão, os cfuaes com eu exemplo e religio a rida nos gran
geárão para todos os ela Companhia esta grande benevolencia
U amor.

« Desejou o Cabido e a cidade, que dos CJuatro ficassemo
com elles ao menos dous, e esta petição nos vierão fazer em
nome do Clero ou Vigario Geral, eem nome da cidade os joizes
e Vereadores em fórma de Camara, e estes nos oll'erecêrão
Jlllma petição por escripLo com hum relataria tão largo da gran
denecessidadede doutrina CJue dentro e fóra uaquellas ilha se
padecia das almas, que por falta de quem lues administrasse os
Sacramentos se estavão perdendo do amor que sempre tive
rão aos da Companhitl, da pontualidade com que lhescon er
vavão a casa e fazenda que elles deixárão) da promptidão
com que esta vão de lhes edificar a Igreja, e os assistir com
toclo o necessario, das iosLancias que tem feito para que
lhes sejão restituídos, sem quererem nunca admitLir outro'
Religiosos que de outras Religiões se lhes o(fet'Ccem, e tudo
com palavras de tanto sentimento, de tanto rc peito e ele
tanto a1'l'ecto á Companhia, que atIirmo a Vossa Reverencia,
fizemos muito em não nos deixar vencer de ficar ali) ou todo
ou algum de nós, se não se nos pozera adiante virmos de
terminados a esta Missão, e não haver nena quem a tivesse
a seu cargo, e pertencermos á Provincia do Brazil e n::io ;\ de
Portugal, a quem pertence Cabo Verde) e a não ser esta a
nossa vocação) sem duvida fôra aquelle o termo da viagem.

« Estes mesmos desejos, e estas mesmas difficuldades lhes
propozemos) e esta foi a respl)sta com que os deixámos de
alguma maneira satisfeitos, obrigando-nos a ser solicitadores
com Sua Magestade, e com os Superiores da Companhia,
para que muíto brevemente se lbes mande o soccol'ro de Re
ligiosos que pedem; e sobre este particular escrevi buma
carta encarecida, que ficou no mesmo Cabo erde para ir cm
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companhia ela nova instancia, que'querem fazer a EI-Rei so"bre
este tão justificado requerimento.

« Nesta occasião torno a representar a Sua Magestade, e
escrevo tambem ao Padre Provincial, para que acuda a este
extremo de5amparo. e não se dilate huma tão grande gloria
de Deos e da Companhia, como da Missão de tedas aquellas
Ilhas e terra firme se póde esperar.

« Emfim partimos, como dizia, na tarde de 26 de Dezem
bro, na nossa caravela de Simão Ferreira de Alfama, o qual
nomeio aqui por huma grande fineza que fez por nós nessa
occasião, de que não tivemos noticia senão depois de estar
mos no mar. Foi o caso que pes oas principaes de Cabo Ver
de o chamárão, e lbe oITerecêrão, que logo lhe contarião em
pataca muito mais do que poderia interessar em toda a
viagem, se naqueUa ultima noite se fizes e á vela, fingindo
que lhe arrebentára a amarra, e nos deL"\asse em terra, e
sendo assim que todos os passageiros e gente do mar dor
mião a bordo, e a brisa era tão rija, que com eireito lhe re
bentou huma amarra, foi o Me~tre tão honrado, que antepoz
a fé e respeito que nos quiz guardar a todo aquelle interes
se, que huns e outros lhe promettêrão de contado, e lhe offe
recêrão com grandeza,

« Com os mesmos exercicios com que arribámos a Cabo
Verde, fomos elepoi continuando na viagem até ao Maranhão
pa sando as calmas da linha brevemente, até qu-e tivemos a
primeira vi La da costa do Brazil, que foi a terra dos baixos
de " Roque, sobre a ponta dos quaes nos achámos hum ab
bado á meia noite com trinta braç'as de fundo. Ha dahi ao
Maranhão mais de tL'ezenLas leguas) e todas as andámos com
pouco panno em tres dias; tanta he a corrente das aguas.

«A noite de terça-feira á quarta, e da quarta para a quinta
passámos sobr-e ferro, porqtl.e se não póde rodear a ilha,
nem accometter a barra senão de dia, por serem muitos os
baixos, e todos alagados. Na tarde de quinta-feira '16 de
.laneiro, vespera de Santo Antão, Pai de todos os i\lissionarios
das nossas conquistas, entrámos finalmente para dentro: e
.affirmo a Vossa Reverencia, que quando me via chegar a
salvamento ao Maranhão, era com grandissimo sobresalto,
porque depois que vi que Deos nos dividira esta i\lis ão
em dous navios. vindo toda junta no mesmo, como a minha
confiança em Deo he tão fraca, empre receiei) que fo se
por haverem de ter dilTerente fortuna as duas viageoo; mal

37
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chegou a bonlo a primcira canôiJ, CJuc nos üeu nova üa -l1e
gada dos Padres, eentão acabámos de nos alegrar da no' a.
Vierão logo buscar-nos á caravela o Padre Franci co 'el10s ,
e o Padre '1'homé Ribeiro, os quae~ me pagárão em alegres
abraços os tristissimos que eu ll1es tinha dUll0, quando nos
aparlámos no rio de Lisboa.

«• e a alegria de entrar no Céo tem na terra comparação,
foi e ta. eja o Senhol lourado, que vindo em tão diU'erenle
tempos e navios, e a huma co la de tão desacreditada na
vegação, e na peior mOllção que ha para ella em todo o anno,
a huns e outros nos trouxe a salvamento. Queira :::lua Divina
Magestade, que seja para todos fa~ermos o a que viemos, e
o servirmos como por tudo nos merece, etc. II

Até aqui o grande Padre' ieira, tão largo nos alheio.,
como curto nos louvores propri05, dando a sim alegre fim
Li sua tão lIesejada naveg3ção.

Forão tão vivas e eficazes as razões que ele Cabo' erde
escreveu o Padre' ieira, que ponderadas pelo grande juizo
de :'ua Magestade e do Principe D. '1'heodosio, como não
ardia menos em seus reaes peilo o fogo da propagação da
nossa fé, e a salvação da almas dos seus vas alias, atten
dendo Li obrigação que tinb50 de lhes acudir com o remedia,
mandou o Piissimo Rei, C[\:le se estabelece sem duas glo
rio as Missões, buma de Religiosos Relormados de . Fran
cisco lia Cidade em Cabo Verde e co ta de Cruiné, e outn.
de exemplari simo Carmelita descalços em Angola e mai
Ilhas adjacentes. De sorte que como ao grande Gregorio se
deu o nome de Apostolo de Inglaterra, l}cla fé que ali man
dou promulgar, assim ao grande Vieira se póde dar o de
Apostolo, não só da America, pelo muito que nella obrou,
levado da força de seu :lrdenle espirita, senão tambem Lia
Afl'ica, pelo que nella promoveu o zelo que tinha do bem de
tão desamparadas Chd tandades, que ao ferrar e valia do
Pad~'c Antonio Vieira devêrão e deverão o grande lucro es
piritual com que as enriqnece a vigilancia e cuidado de tão
antas e esclarecidas famílias.

I to o que obrava este heróe na Africa; depois veremo o
muito que soube traball1ar na nossa America, para onele a
vocação do seu fcn?or o chamára, para o que não bastando
hum só, nem ainda mais capitulos, será preciso hum livro
inteiro para bum:l. parte da narrar,ão das suas illustrcs e
memol':J.rei acções.
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Emf]uanto elJc com eus companheiros elescansão ela via
gem, e se congralulão na companhia de seus tão bons e
arn~dos Jrmão J pa semos ao quarto livro, quenos e tá cha
mando a rigol'o a cltroDologia cios :mnos, para referirmo os
:1po. tolicos rxC'r icio. elos nosso. elOllS Parlrr,- na C"pitania e
r.irl:1clc do Gr:IQ-Par:t.





LIVRO IV.

DO QUE SE SEGUIO DA ENTRADA DA COMPANHIA NO PARA', E DA DO

PADRE VIEIRA NO MARANHÃO.

(~APIT LO I.

F NDÃO AQUELLA CA A O PADRE O TO-l\lAIOP. E GASPAP.

FRAGOSO, E DAS CONVEl'\IE elAS ESPlnI'l'UA.E Q E

RESULTA.n 10.

Em o capitulo penultimo do livro terceiro (leixúmos os
no o Padre .10flO ele auto-Maior e Gaspar Fragoso nave
gando para oGrão-Pará, mais confiado no oe 'orros di\ino
que nos favores humanos; porque o serem novo, as im no
clima como na terra não deixaria ele lhes o1Ierecer logo nos
principio as elilliculdade , que se fazirio inseparavei do seu
bom zelo o santo de cjos. Erão est~s o fundar naquella
cidade hum Collegio como Sua Magestade ordenava em que
se exercitassem os muito' operarias que bavião de sabir á
vasta e trahalhosa conquist;l. de tantos sertões; divididos
com a variedade dos rios, e diversidade de naç,ões; que pelas
dilatadas margens de suas correntes se fazião ao mesmo
tempo impraticaveis pela barbaridade e pelo numero, senelo
o que mai avultava entre todos, o tão celebrado rio dau
Amazonas, em grandeza o maior de toda aJ\ merica, povoado
de lruma e outra parte elas mais incultas e bellico a genti
lidades daqueDe sertão. Fazia-se t50 precisa e ta praça de
armas para QS novos soldados de Chri to, que sem ella se
impossibilüava a empreza daquelles vastissimo de cobri
mentos, cm que mais as suaves vozes do Evangeiho, que o
estrondos ele Marte bavião de cooperar para a desejada COQ

liJuista claquelle innumeravel Gentio.
Titlhão vindo estes fervoroso Missionariog na gunda
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Mi são que veio para. o Maranhão partindo de Lisboa :lOS
23 ele Se lembro de 'l65~, e cheg:'lIlelo úquella cid::tde aos 18
ele Outubro do me. mo :.mno, enviados todos, como já elis. e
mos, pejo fenoroso egrande Padre Antonio Yieira, Superior
jil de toel::t ::t 11is ão, porém eletillo ::tinda na côrte pelo mo
tivos já apontados ne ta historia' cujas orelens 'eguiodO'
agora o Parlre Fr:'JOcisco \ ello o, rcmcttêra os dous Padr s
pnra o Par;}, por serem o nomeados por aquelle rrrande
talento, como quem previa m ncLi\ idnele e virtude de amb s
os ncertos e feliz exito dnquella tão nece saria como e1ee:. 
jada funclar,~o, (JS im para a com ersão dos rrenLio, como
para a espíritnal comeniencia 1a'111rlle~ mor:'lllores.

Ao 5 de Dezembro d '1G3~ cheg:lrão ao parlo de ia
iUustre cidade, a que a serie elos fnturo!'> tempos havia de
corôar rainha entr todas as mai (hquelle E t::tdo, yindo a
ser cabee,a a qne por r.otão era hll!n pequeno e não muito
avultado membro de eu temporal e espiritunl governo. Dia
sem duvida felicíssimo, e digno ele memoria pela felicidades
e piritunes, qne delle pela ucces. ãô dos anno e seguirão
para todos uteis, e para ninguem esca sos, e para os annae
da Vice-Provincia illu 'tre, não só pelo Illuito que eLla se
honrou em contar por seus primeiro l'unlladores a tão in
signe Padro, mas t:lmbem pelo muito que elies obl'ár;:io n:!
presente conrjIJisl:1, cm abono da eleiç5 do oTand Padre
\ieiril, cmdito da Companhia scrvir,.o ele amba' \Jarre tade ,
como mo trarú a historia' sem que pudera arfeCLa(io a ver
dade, e violencia o credito, por serem forjada' na me ma
omcina dos qlle no::; deixúrão Slla noticias na fidelidade e
singeleza de sens e el'ipto .

Mas antes qLle ao ell eeliOcio lancem a primeira peelm o'
nossos fervorosos fundadores, pcrmitt:io-me os leitores
hum:l pequena digressiio, com a qual ainda que brev 'm Dto
será preciso cortarmos o ri da historia, para que . ta não
pade~a para o futuro a falta de al'erigllae,~o. fJue precisa
mente terá experimentallo na menos ajustada noticia que
nos seus Annaes llist.orico do Maranhão d~'l o illustri imo
historiador Bernardo Pereira de Berredo, Governa<lor e
Capitão Generill qne foi rlar[uelle Estado; am·rm:1ndo nelles a
sens leitore.' no livro 13 que os Heligiosos ela Companbia
tinlliiO repetidas vezes procurado fuoelar no Pará, sem l1unr..a
o poderem fazer, enão agora. i\ão sei ollde este erudito
\Ilnalista fundou a leg:!liel:1rlr dr. .. t::t noliri;l. onl1o lolalm fll~
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Ol1posla ao documenlo' e inclispulaveis memorias dos
nossos cartorios, que a vel-os o mesmo autor, não no dif
Ocultaria tanto a nossa entrada nafJuella cidade, nem a seus
moradores privaria da gloria de no receberem então nos
braços da ua grande caridade. grandeza e ingular carinho,
no principias da nossa fundação, como mo trará a rigorosa
chronologia do's me mos tempos.

Já dissemos no primeiro livro desta nos a l.1istoria er o
primeiro Jesuita que pisou as terra do Pará o fervoro o
Padre Luiz Figueira, no :11100 de 1G33,paFa onde pas ou do
Maranhão com o intuito do descobrimento das gentili
dade do grande rio das Amazonas. Retirado e te a
Portugal a pedir novo operarias, se seguirão os Padres
Cbristovão da Cunha e André de Artieda. da no sa Com
panbia da Provincia de Quito, mandados por aquella
real aodiencia na companhia de Pedro Teixeira, no anno
de 1630, em 11l1e passárão a Castella. D'abi a quatro
anno , no de '1643,avl tau o Parú o sobredito Padre Figueira
com a sua glorio, a Missão de '15 Religiosos, que na me ma
barra 1Jzerão deploravel naufragio, não escapando mai do
que o Padre Franci co Pire e o dou Irmãos Antonio de
Carvalho e Nicoláo Teixeira. O primeiro pas ou logo para o
Maranhão a bu cal' as onl ns de seu operior: o Irmão Car
\'alho partia de la para melhor vida, e o Irmão Nicoláu
yoltou para Li boa a l>onlinuar o seu e tudos.

Esla e não mais farão as entrada dos Religiosos da Com
panhia no Parú, e todas ellas lran euntes até e te anno de
'1652, fi que enlrou de a ento nesta cidade, com a che
gadas dos Padr> oulo- laior e Gaspar Fragoso; o que
po to, se fazmeno attendivel aa severaçãode tão sabia An
nalista, por ser talvez meno pura a fonte onde bebeu e La
nolicia; não faltando Lambem quem refleclis e, o quão dimi
nulo se mo tra sempre este autor nos seus escriptos, por
não correr tambem a sua penna em nossos louvare, lem
brado talvez de algun encontros no seu governo sobre a li
berdade e isenções dos Indias, qne defendiamos, e não ão
de te lugar, por não faltarmos ao devido respeito ao di tincto
caracter de tão illustre Fidalgo.

Mas a causa que, a meu ver, lhe fez passar a eus escrip
tos esla opposição foi. ao que parece, valer- e das noticia
.de hum Paulo da Silva Nunes acerrimo inimigo da Religiões
daquelle Estado, em e pccial da Companhia, contra as quaes
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anl1ava em rec1llerimenlos na côrte e Cidade de Li boa, com
papeis e razões, que bem davão a conhecer na sua falsidade
a sua insaciavel paix.ão, tudo afim ele atropellar a liberdade
dos Indios e tirar-lhes o arrimo dos Regulares, e em espe
cial da Companhia. A este patrocinava então o autor dos
Annaes, ao tempo que escrevia, a quem tambem favorecia
mnito o re peito e letras do Illm. Sr, Paulo de Carvalho C)'
no ·so inimigo; e era factivel tomasse este autor delle a e pe
eie que nos fize~se mais o1iosos para com aqnelle povo, sendo
tanto pelo contrario, que em tudo nos ajudárão, conforme
o permiltião então as suas posses, experimentando empre
em nós mo tras de agradecidos e serviços de obrigados.

Se os designios de Paulo da Silva erüo ou não ju titi
cados, não nos pertence averigunl' niio obstante abermo
'que no Limoeiro, nonde veio acabar ste mi eravel de hum
repentino e tupor, o favoreceu muitns vezes o no o Padre
Procurador Geral do ~jaranhüo Bento da Fonseca, em 'uja
miio vierllo uepois, e tambem na minha, a pnrar os mesmos
escriptos que contra a Religiões tinha fonnatlo.

13a te o que temos dito, calnndo o muito que sobre a
materia podinmos dizer, para que aos leitores não faça du
vida o que dizemos sobre a nossa fundação no Pal'ú; e o
que sobre ella e a Companhia nana em seus Ann:lCS aquelle
111m. autor seja mais efreito de não poder por então alcan
çar melhores noticias, que nota que se lhe possa em algum
tempo pôr á veracidaqe de eu e criptos, por ser total
mente alheio da sinceridade do nosso animo, haver quem
em tempo algum se queixe dos toscos e menos re peitosos
rasgos da nossa penna.

Como o nossos peregrinos chegárão ao Pari em mais
commodo, nem apparelho que o que co tumava tIar naquel
les tempos huma summa c inviolavel pobreza, lembrados
dos primeiros passos que em semelhante fundaçôes tinhão
dado aquelles dou a tI'O da nossa Companhia, um no
Oriente e outro no Occidente, o anto Padre Franci co Xa
vier e o Veneravel Padre Mestre imão Hodrigues, primeiras
luzes da nossa Deligião, modelo de Mi sionarios fervorosos
e fundadores circumspectos da Companhia em hum e outro
hcmispberio.

Buscárão, como filhos da sua doutrina, as casas da Mise-
C) Irmão doMarquez dePombal, e que depois sendo Inquisidor fez queimar

o infeliz MissionaI io 1adre Gabriel i\1alagrid'l.
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ricordia, para que o seu exemplo e edificação da vida fossem
as primeiras pedras que ajustassem para aquelle edifício,
todo, por eo tão, e. piritual na administração, exercicio e
louvaveis mini terios do oos:)o louvavel ln titlltO, não fal
tando aos palpitos com a doutrina, aos confissionarios com
a as istencia, e a todos em geral com os benignos e enge
nhosos inllllxOS da sua grande caridade.

Erão grandes as colheitas e palpaveis os frutos que esta
seúra offerecia aos incansaveis e novos operarios, que não
obrárão pouco nos primeiros dous mezes da sua entrada,
a im na reforma dn vidas, como no socego das conscien
cias em tempos tão criticas, que, além da pericia do me~

dicas, necessitava tambem da suave e commoda applicação
dos remedios, que por espirituaes se fazião mais inapplica
y is ú C}ualiuade uas doença', sendo mal que tocava a muito,
a sensualitlade pelo clima, a ambição pela necessidade, hu
mores em que peccou sempre a fatal cOllstitllição e harmonia
daquelle corpo politico.

Mas porque o intento dos PaL1res era tambem estabelecer
ca a no sa naquella cidade, cuielárão logo em buscar sitio
para a fundação, e forão os primeiros que por enlão, to
múrâo hllll' chãos junto uo malo para a parte ela campina,
que endo hoje a melhor iluação daquclla cülade, era
na \uelle lempo a parte mai retirada, e por is o tlos PJures
mai appetecitla.

Junto ás ca ns de um Fl'ancisGo Ribeiro se ncl1avão estes
chlos, p rtenceutes nos Religio os da e 'c1arecida Ordem de
r o sa ' uhora dn Mercês, no mesmo lugar em que alguns,
por tradição, affirmão se aclliio hoje as casas do fieverenuo
Commis ario do Santo Ollicio, o Padre Caetano Eleuterio,
que a liberalidade e amor tlaquelle religiosissimos Padres,
posteriores á nós na primeira entrada, porém primeiros na
fundaçãO, nos ofi'ereceu como te temun/lo da sua grande
caridade em hum como etel'l1O paürão do no::;so agradeci
mento. E te o primeiro itio que para Slla habüaçâo tiverão
aquelles primeiros Padres, cm o qnal fundárlío huma pe
quena caSJ coberta ue pnlha lla terra, com sua capeUinha,
onde podessem continuar' o louvaval c proveitoso exercicio
do' nossos santos mioi terios.

Bem via o dcmonio a formidavell'ortaleza que no recinto
daquellas pobres paretles se fazia contra os seus designios
e cliabolicas ustucins, sabendo muHu bellJ, Gomo muito bom
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logico, que o zelo llos Paüres sempre havia de insi til' m
derrubar iuolos tão antigos em receber culto daquelles hallu
cinados moradores como os descobrimentos daquella terra.
Duscou, como tão grande mestre, tres dils princ.ipae· pe 
'oas da terra (e forão as unica ) para neHas vomitar, em
os remorso da con ciencia, hum tal veneno, que facilmente
fundisse por todo o corpo politico daquella republica. Erão
e tes o Capitão-mór, Sargento-mór e Yigario da Iatl'i~

daquella cidade, a quem a inteireza de vida dos novos llo'
pedes, sempre animosos em perseguir os vicio, cau ava
não pequenos receios, temendo não se descobrissem tantas
e tão paleadas injustiça J em que erã(J mais culpados o C]ue
!Jreteuüião segurar o golpe em descobrir o braço.

Juntos os t1'8S conferião entr~ si no grande risco que
córrião as suas conveniencias, em que, como mais podero
sos, erão os mais interessados, e que os Padres não podião
deixar de cortar os fios ás suas pretençães, ou com o voto,
ou com a conta ú Sua Magestade, quaudo as não podessem
jmpedir, conforme as novas ordens que trazíão da côrte, le
cui larem muito e tomarem á sua conta o governo espiritual
{hquella gentilidade, limitando-se-lhes com isto as amplas e
arbitrarias jl1l'isdicções de que até ali gozavão a seu arLitrio,
eüillicul tando-se-lhes os negocias que para diante intenta sem,
por não se poderem tão geralmente utilisar do suor e san
gue dos pobres Indios' muito mais vendo-se o Capitão-mór
precisado a dar, conforme a provi ão de 'ua ~Iagestade.

huma das aldêas vizinhas para serviço privativo dos Padre,
pagando-lhes, como os mais, o seu salario na fórma da I i,
que foi a fundação que por então aceitou do Piedo i simo
IIlonarcba o Senhor D. João IV, o Padre Antonio Vieira, como
já apontámos nesta Ilistoria.

Pareceu ao novo triumvirato, que levar este nego io pela
força, era acção sobre temeraria arriscada, que não podi't
deixar de produzir com novo escanclaJo huma serie incvita
veI de perniciosas consequencias; polo que assentárão que
a guerra fosse toda occulta e não a escala vista, quo fossem
taes as minas com que se cingissem aquelles reductos, que
podessem segura e irremediavelmente voar todo o recinto
la nova praça; sendo preciso desampararam-a desgostosos

o::; mesmos que agora a fabl'icavão innocentes de Lào diabo
lica e nào e parada invasão.

Como as armas de ambos os partillos temporal e espiri-
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tUill se achavão na miíos destes poderosos, mordidos já da
infern,ll serpente foi facil achar alguns purtiuarios que de
noite ronda em a c:Jsa dos Padre, descarregando ne1la a
repetida artilh:Jria de muitas pedra . e de dia e palhas cm
pelos moradora até (lJi muito ati feitos om o erviço
e pirituae' dos nos, os hospede, que não convinba fa vorccê
los nem concorrer para o seu c Labelecimento, pelo gran
des I r jui~os que ao povo se havião ue seguir, iuclinant1o- e
o::; Padres, como era infalJivel, para a p.nte oppo. ta do eH
de poli mo em materia de Indio:::, que era o p"ceado origi
nal que inficionava a todos; qoe desconsol:Hlos com ;)'
muiL:ls e claml linas perseguições procurariüo IDndar de
domi ilio ou Jlara o Maranhão ou para rortugal, tlixanclo
lhes livre o amflO, e :lbel'L:l de par cm par aqu lia cnlraLla
que pretelJdiUo t r para os sertões, sendo esta, como na
realidade era, o al,o unico ele todo, os eusinteresses, para
dar no qo:!] a' estavão fllrlivamente tantos Liroe.

A sim discorrião os homens e as im se enrcda,ão as
alnns dos que pretemlião opprimir a innocencia, por fartar
o cu odio e saciar a inextinguível sêde da sua c~biça, que
quanto mai bebia, mais desejava - 'lHO JJlus sunl potro.
1)[718 sililllllur {/'qucc - sem se contentar com o que tinhão,
porque ainda não tinhão o que desejavão; não duvidanelo
para is o de des ontentar a Deos eescandalisar aos homens,
com procedimentos ião :Jllleios da piedade portugueza, e
mai~ proprios de barb'u'o que de catbolicos.

Como os a alLos:\ pobres palhoças da vi\"enda crão
ontinuos, erão por conseguinte frequentes as vigilias, conti

nuo o sobrcsalLos, que não passa 'em ela pedras ao fogo,
elevassem á eSliala vi la. aquGlla ql1a~i rendida fortaleza mais
por falta das forças do corpo, que das valentias do espirita.

Todos resignados Das mãos de Deos, ele quem só e pera
vão o remedia em tão vigorosa tribulação, ás faltas de
somno se seguirüo a molestias do corpo e ás faHa do
sustento a debilida.de das forças' vendo-se os dons soldado.
de ChrisLo a render llas pobres camas, f:.lHos os alento
com notavel perigo de suas vidas, por ser tanto o ele am
paro em que se virão qoe, a não terem por si em tão fu
rioso combate a grande caridade de D. Cocilia de Menc1011ç,,,
matrona nobre, e eln prin ipaes da terra, por ser ca~ada

com Antonio da França, cidadão honrall0, que sabi;,o 3eu
tiL' o aggravo dos Padre como proprios; a auarÍllo sem
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(luvida á pura neces idade; mas como nem ainda pa sa se
livre o que estes tüo insignes bemfeitores ]hr~ m:mclavão
pelo tomarem no caminho os partidarios daquella sacrilega
e triplice alli:mça, julgárão os Padre por mais conveniente
desampararem a vivenda, e recolherem-se assim doentes
como estavão ao Convento de seus primeiros bemfeitores
o~ Religiosos Padres de No sa Senbora das Mercês, onde a
sua grande caridade, primor e carinho com que os tratárão

. os fez esquecer brevemente o muito que naquelle sitio
tinhão padecido.

Seja-me licito recommendar ao annaes da posteridade
esta piedosa acçrlo para a Companhia e seus filho, destes
dous illustres morador s, e desta Wo Religiosa communi
dade, a quem o nosso agra ~ecim nto confes a esta divida,
]1ara q11e a seus herdeiros e suceessores fiq1le perpetuada a
acção de legitimas aCl'edores pelo mesmo documento que
em nossos escriptos confessamos; para que com a verdade
que seguimos em nossas memorias não percamos nunca de
vista os firmes padrões da nos"a costumada gratidão; e para
que as illnstres matronas da grande Cidade do Pará saibilo
a piedade memoravel de suas antigas ascendentes; foi
tão grande a que então mo trárão aqnellas senhoras, que
fizerã.o romarias publicas aos Santos pela sande e quietação
dos perseguidos Padres, porque, exceptuando os tres empe
nhados nesta diabolica perseguição, a maior parte do povo
e os mais bem intencionados moradores não podião ouvir
sem escandalo as exorbitallcias dos apaixonados sequazes
daquelJa impia e desarrazoada conducta.

Não sei que mais podessem. fazer aquellas piedosas se
nhoras dando hum authentico 1e teml1nbo nas suas devotas
rogativas do muito qne amavão a virtude e desejavão a con
servação dos Padres, que não deixárão de experimentar os
effeitos de suas fervorosas deprecações, vendo-se restabele
cidos brevemente da sande, para continuarem zeloso em
seus costumados exercicios e apostolicas tarefas.

Com a enfermidade e paciencia dos Padres, e o que mais
cra, com especial assistencia do Alti simo, se farão desenga
nando os apaixonados, e socegando os p.erseguidores, vind@
por ultimo os perseguidos a buscar depois ele poucos dias
a sua vivenda para melhor se Cml}regarem, e com mais
conveniencia dos pobres no serviço de Deos e bem das
almas; mas não foi isto tanto. a eu alvo, que O' motores,
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como cabeças, em hum e outro fUro os não obrigassem a
fazer termo de se não metterem com a aclministr3cão dos
Jndios, nem oom cativeiro dos mesmos já escravos) "que era
o que mais lhes tocava no vivo das suas conveniencias; pois
sabião, excepto os mais timor3tos e de melhor conscieocia,
que mais as leis do seu capricho e ambição, que as de Deo
tin1lão privado aos miseraveis Indios da sua natural li
berdade.

Antes de passarmos adiante será preciso uarmos breve
noticia do fim ultimo deste desgr~çado trium,irato, sendo
certo que aos maos segue algumas veze o cu tigo pelos
mesmos passos com que aquelles correm a buscar o pre
cipicio a que os conduzem as Sllas depravadas paL\.ões; per
mittindo-o assim a Providencia Divina, para que não obre
tão incolume a insolencia, nem a mnlevolas acções dos cul
pados contaminem com o seu máo exemplo a boa indole e
recta intenção de tant05 bons; verdade que até a mesma
gentilidade conbeceu~ e o poeta lyrico com grave energia
em huma das suas odes confessou: - Raro anlececlenle11'l,
scelcslmn JJ1'oscfjuil'!l1" pede 1Jcna clctnclo. - O CapiLão-mór,
como primeiro no cargo e principal motor da autecedente
perseguição, logo em Maio seguinte, pouco mais de hum
anno, no de 16 '!.t, quando mais longe se considerava das
unhas da morte, pela robustez que lograva, ca hio nellas tão
repentinamente, que nem para se confessar, nem dispôr de
seus ben , e o que mais foi, nem ainda para nomear suc
cessor tt:lve tempo; vindo este cargo a cahir pela antiguidade
e graduação da sua patente no Sargento-mór da Pra a, que
era a eganda figllfa na tragedia dos perseguidos Padres.

Parece não quiz Deo governasse muito aqueUa Capitania
quem se achava não menos culpado que o primeiro, estado
a que o tinha conduzido igual paixão; pois tomando po e
do governo em 30 de Maio dahi a pouco mais de hum mez
já tinha dado contas a Deos da sua vida; não constando
que elIe nem se111 antecessor désse satisfação alguma ao
publico, e muito menos ao particular dos Padres, obrigan
do-os a remir a sua vexação com o termo que lhes fizerão
assignar, totalmente opposto ÚS ordens reae que tinhão em
sua mão e ao serviço de Deos e bem das,alma dos Indios,
a que se dirigião as b m intencionadas e apostolicas pret~

cões da sua administração, em cujo cuidado descansava Já
segma a vigilancia do SC11 AllgllStis imo i\'Iemareha.
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o Ulai bem livrado dos tres foi o Reverendo Yigario;
porque aterrado com o remar os da consciencia. e tocado,
como pnrec u, da divina grl:a, tratounaullima doença que
njo tardl)1l hum :mno, ele buscar a salvação no me, mo baixel
contra o clunl tinlla excitaLlo a tormenta, que não lbe faltou
muito l):!ra de todo naufl'agar, a nüo tor por si o egmo
lia mão podero a daquelle Senhor, por quem e tin11ão sa
crificado a morrer ou a viver no sen santo orvi~,o e s:Jlva
ção do proximo deixando os mimo de Portugal polas in
falliveis perseguiçõe que e peravão na Arneri a que assim
co tumava ella ntão pagar aos can adas operaria o seu tra
balbo, quando o seu espirita mai e esfor~ava para meUer
no céo, e tirar do máo estado em que esLavão na enre
da jas con ciencins.

Qllem tal dissera I crue deste mesmo i'acel'dote jú a Deo
conv rUela, e já feCO)) 'iliado e as istido pelos o(Jenélirlo ,
sabiria a triilO'a daquelle mortal yeoeno, e lInm fatal de en
gano áquelles mOf::tdores, de como pesão na balança da boa
rnzão o temor da divina justiça e ca ti?'os eterno.

Com os olbos posto na conta que bayia de dar a Dca,
o Heverendo Vigario a quiz dar ao eu Serenis imo Soberano,
escrevendo-Ibe para descargo da sua conscieneia a seguinte
certidão, que vai de verbo a(l vCi'bnm, e be bum prodigioso
te temunho da força da divina graça que a quem derruba
amo a Saul perseguidor, o levanta algumas vezes como

Paulo arrependido, defendendo jú om as luze' tlnqlleLla po
derosa iJlustração a mesma dOTItl'ina que até então impug
núra endnrccido.

AdverLindo que os desenganos daquella hora em qne se
achava e te bom Prcbendndo já je,coníiado da propll'ia vida,
fazem ser sem suspeita o seus de enganos, e mais atlendi
veis as suas razões.

Assim pois se pôz a dictar a seguinte conla que deu a Sua
lIIagestade,por modo de certidão jurada,que me pareceu cabit'
neste lugar, embora pertenra á chronologia do seguinto
anno.

« Manoel Teixeira, Conego da Sé de Elvas e Vigario desta
Cidade de Belém do Grão-Pará, e de todas as suas Capita
nias, etc. Declaro que me acho com os Sacramentos recebi
dos, proximo á morte, para ir dar couLas a Deos, pelo es
tado em que estou, e por descargo da minha consciencia
certifico, que lIa muitos anno. qne vivo neste Estudo, e



assim cm razão elo exerci ia deste meu oficio, como pula
c(lmmunicoc.ão dos bomeus mais antigos e experimentados
cleUe, e principalmente de meu Irmão o Capitão-mór Pedro
Teixeira, qoe foi hum dos primeiros conqui ladore , e dos
que servirão os maiores pOSlOS e uzerão maiores entrada'
pelos rio e sertões de ta costa; por todas estas razões e no
ti ia ei que ntIS dilas entrndas, ou fossem de paz ou de
guerra; e exercitúrão sempre grandes inj o li. as, e crueldades
'xlraordinarias conlra os Indios; queimando-se-lhes ~uas

povoações, matando-se muitos milhares delJes sem piedade
nem can a, e trazendo muHos cativos, sem mais razão Dem
justira que er maior o no so poder, tirando-os de suas
terras com enganos, e nüo e guardando fé nem palavra
no crue e sujeitavão e fazião vassallo de ua Mage tade .
ant s tratando-o com tanto rigor e exce so de trabalho,
que no espaço de trinta e dou anno, que se começou
a conqui'tar este Estado, ão e;linguidos a trabalho e a
feno, cgundo a conta dos c~lle ouvirão, mais éle dons mi
lhüe de 1nclios, de mai.:. de qnatrocenta aldêa , ou para me
11101' tlizer cidades muito populosas e na qnaes havia elou ,
lI' ,cinco e seis mil frectleil'o, fóra velhos, mulheru c
m ninas, dos qua touo hoje e da me 'mns nações inlei
ra' qua i não 11a memol'ia, sem nunca se acudir a tão gr:m
de damno' e encargos ]0 consciencias, ante havendo

mpre tae gO\Ternos qne continuavão as tyrannias do::. pa 
sado o :1ccrescenlavão outras de novo.

« A sim mai ei ecertifico, que os moradores eleste E lado
se tem servido de de o 1ril1cipio do grandi simo numero L10
Inc1io com Litulo L1e e cravo aos quaes por ua morte
forão succec1endo outros, de que ao pro ente so serrem,
tomando-o e íendenclo-os pela maior parte com a mc'ma
inj u tic,a acimn diLa; os qtia . Inilios, at· fi de serem trata
dos rigorosis imamentc, trazendo-os despidos, as::>im ho
mens como mulheres, com grande indecenci:1, e (lamlo-lhe
muito mal tln comer, 0 cllaman lo-lbe nomes muito r ia e
alJrontoso de que elles muito se nlem, são ca igados
com muito aspero castigos.

« No esril'ituaJ, e perton ente:.\s uas alma ho muito
maior ainda a n .11umaniclacle 'om que âo tl'at:luos, porque
os deixão morrer a muitos sem lJapti 'mo, e qua i todo L'en
nenhum outro. acramento, indo ao inferno por ll]pa do'
dito eu amos ou senhores, tIue além dCLta falta de L1ou-
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lrina e acramento por seu intere es particnlares. lhes
con entem muito peccatlo'J llcixanclo-os viver 'orno méra
mente Gentios ao' que 50 ba[ltí aelo e chri l::ios, e no cabo
manuamlo-o eoi rrar no campo, como animacs brnto, em
cruz, nem sacenlote, n 'fi 'ignal algum de CIJl'istal1ll:lde ou
piedade.

« E o Indio que vivem 11:1 u3'alu"a com nome de li
vre a jnizo de todos o que vivemo no la parte, padecem
ainda muito mais terrivel e cruel cativeiro, porque os Go
vernadores e Capitães-mól'es os tl'aLão, não Ó como e cra
vos, mas como scravos que lhes não cusL;'lrão dinheiro,
nem hão de ter llerda nenbuma com ua morte' c a im o::;
fazem servir continuamente em traLalho muito I ena o ao
.dito Iudios. que uaturalment ão gente de panca trabalho.
e principalmente na. fabri a elo' tabaco que!le a d sLruição
de suas vidas e de suas alma. porque se fazem os (Jitos
tabacos em terra' muiLQ di Lantes U::I aldêas onde os 1n
dias não podem acudir a fazor las roças. nem a tratar do
su Lento d6 suas mulbere - iítlolos. e au entes uellas vivem
em grandes oITensas de Deos. em doutrina. nem missa e
nem confissão. ainda pela obrigação da Quare ma e na 110ra
ela morte, e ainda morrem neste de amparo muitos, por ser
o vapor do tabaco quando se fabrica muito venenoso' e
esta 11e a causa não só de estarem de 'truidas e quasi aca
badas a aldêas, como cedo estarão de todo. mas lambem
de os Gentios do sertão não quererem descer e viver entre
nós. posto que tenbão desejo de receber a fé de Chri to,
dizendo todos a buma voz: « Que o não fazem por medo
elo trabalho. a que os obrigão os brancos, e que não querem a
vir morrer do tabaco. como silo mortos os seus pareuLes. »
Que be materia de grandissimo ex.emplo e a que Sua i\Ia
gestade deve mandar acudir com e[ficaz e breve remedia a
tirar este impedimento á salvação de tantas almas.

(( Confesso que por miuha cu! pa e negligencia, se tem per
dido muita pessoas, uepois que fui Pastor desLa Igreja, de
que peva perdão a Deos Josso Senhor; mas declaro que.
ainda que eu fizera da minha parte tudo o que devia. era
impos ive} acudir ao remedia e necessidade de todas. e i to
por muiLas cansas, que pela hora em que estou quero adver
tir aqui. para lue lhe manuem pór remedia aquellcs a
cuja can ciencins tocar.

«( J primeira lwserestaminhaJgreja Wo dilatada em clis-



tan 'ia de lcl'!';], que comprehendc por costa algumas drl-·
lentas leguas de comprido e nelia cin(;o Capitanias, a
saber:

« Pará, Gurupy, Camutá, Gurupá e Cabo do Norte, rias
quaes todas ha povoações de Portuguezes, e estes pela maior
parte divididos, muitas legua huns dos outros em suas la
vouras e fazendas, com muitos rios de navegação difficultosa
cm meio; tom que M impo sivel serem estas ovelbaf' cura
tias por niüitos Parochos, quanto mais por hum só.

(l A sCITunda, porque mesmo neste districto ha muita
aldêa de Indios christãos de differente nações e lirlguas, e
nos sertões delles muitos Gentio_, á cuja conversão tambem
e tão obrigado os ministros deste Estado} por viverem em
extrema neces idade; e além de tes todo os outros Indios
que servem aos Portuguezes, que não são menos em numero,
llem tem menos impossibilidades os meios de sua doutrina e
alvação, por seus proprios senhores serem os que 111'a im

pedem e dillicultão, pelos não tirarem hum dia do serviço
que lhes fazem. .

({ A terceira e muito principal, porque os Governadores
e Capilães-móres são os que tinbão obrigaçãO de mais
cuidar na Chri tandade, como Sua Magestade lhes encom
menda nos seu::; regimentos tão pios e tão catholicos, que
!Jal'ece farão dictados pelo Espirita Santo; mas clles cegos
do interesse de nenhuma outra cousa tratão enão ele se
aproveitar do 'uor e sangue dos ditos Indios, ainda que os
<lcabem nos seus tres annos, em respeito algum ao bem de
suas almas, governando com tanto imperio que nenhum Pa
rocha tem ousadia para lhes faUar a que dê lugar e soeego
uo Indios para aeudirem ás obrigações de suas almas; e e
algum alguma vez o faz, he sem nenhum frnto.

( Por estas causas, que digo e torno a dizerpot' descargo
de minha consciencia, se pel'dem as almas} as im dos Indios,
como dos Portugueze neste Estado} e tambem temo que e
percão em Portugal as elos que tem obrigação de remediar
este damnos, e os não remedeião; emendando o modo do
governo secular que até agora tem havido ne te Estado, e
l)l'ovendo de pessoas ecclesinsticas que tenbão as partes re
quisitas de temor de Deos e letras para acudir a tão emba
raçadas e desencaminhadas consciellcias, como sào as de
todos os que nestas parles vivem, porque posto que nesta
Cidade haja Religiosos} são pela maior parte moços osem as
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letras para isso necessarias, por não terem ainda estudos
nestes seus Conventos, e 'ão facei de accommodar ao mes
mos erros do povo sobre o tomar e vender Indios' e não
estranhando isso aos Seculares, para melhor viverem com
elles, confessando-os e absolvendo-os, assim na viela, como
na morte, que he a principal causa de os homens, viverem
tão cegos como vivem c terem alguma appal'encia de de 
culpa; porque c ha algum douto e timorato, que queira
desfazer os ditos erros, como ha pouco dia succedeu ao
Reverendo Padre Antonio Vieira, na ua chegada, alguus Re
ligiosos são os primeiros que a encontrão c e poem da
parte do povo, como ne ta occasião se pozerão ; o qual povo
o::; seguem e crêem antes a elles, por lhes ensinarem dou
trina mais conforme aos seus interesses; com o que os
"erros das conveniencias não tem nenhuma emenda, e os
ditos Religiosos são os que hão de dar a Deos maior conta
disto; porque se se conformárão na verdade da doutrina e
não acbárão os leigos ql1em os absolvesse em huma parte,
quando se lhe.r. nega a absolvição em outra, elles conhecerão
o estado de condemnação em que vivem, e se emendarão; e
d'aqui se não seguirião tantos inconveniente ; motivo por Ilue
já o Reverendo Padre Commissario de anto Antonio, Frei
Christovão de Lisboa, que morreu Bispo eleito de Angola,
tirou já em outro tempo das aldêas a alguns Religio o da
sua ordem; e querendo este anno o Padre Antonio' ieira,
Superior da Companhia de Jesus, por serem poncos sens
companheiros e haver de levar comsigo tres ao sertão, ql1e
as aldêas que os Padres visitavão e doutrina vão se repar
tissem pelos Religiosos das outras ordens, eu por julgar
assim em minha consciencia fui de voto que menos incon
veniente era serem as aldêas menos vezes vi itadas, que e
rem visitadas de outros Religiosos, que preci amente que
rião as o:ffertas das missas e mais Sacramentos, como o
Parochos ; pensão muito penosa e desabrida aos Indios, por
serem muito pobres e despojados de tudo; o que não expe
rimentão com os Padres da Companhia, senão que doutri
não aos Indios e os assistem por suas aldêas, os cnrüo em
suas enft3rmidades e lhes admtnistrão os Sacr~mentos, sem
mais 011'el'ta nem interesse algum, que lle·hnma das causas
por que os Indlos os buscão e querem mais que a nenhuns
outros Religiosos.

« Por esta experieneia, e pelo mais que tenho visto, e sa-
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bido dos ditos Padres da Companhia, as im dos primeiro
que e tiverãú neste E tado, como muito particularmente
dos que ulLlm::lmente vierão mandado por Sua Magestade ;
llil presença divina, que me ba ele julgar, digo e declaro, que
até ao presente só nos ditos Padres da Companhia reconheço
as partes neces:arias, por ser este o seu Instituto, para a
reducção e conversão deste Eslado, o qUill verdadeiramente
to lo ha de mi ter ser reduzido e convertido, pOI' que todos
a im POrLuguezes, como InLlios, :tssim christãos como
Gentio., vivião até agora orno em gentilidade. Eu confes o
publicamente de mim, que todas as e pcranç,as (rue tenho
hoj da minha ,alvaç.ão ão nas i las das doutrinas dos
ditos Padres da Camp:tnhia ; e dou graças a Deos por me
con ervar a vitla até ao I mpo em que vie sem a esta terra,
porque eltes me alumiárão da cegueira em que vivia,
como os mais, e por sell conselho desfiz o testamento que
j;'l linha feito, (3 dei liherdade por huma escriptura publica a
todo os lndios que tinha por escravos, que erão muitos,
perdoando-me elles o serviço que me tinuão feito, com que
confio em Deos que me ha de salvar, e as im espero que
succederá a outras muitas almas, principalmente a todos os
Jndios, que ão os mais desamparado ; porque depois que
ns ditos Padre vierão e andão pelas aldêas, ainda que pelas
causas acima ditas, não tem feito tanto fruto como po
{lerião, se a elles e aos Indio lhes não pozes em o que go
vernão tantos impedimentos; e em duvida be muito o que
já tcm obrado, por serem pratico na lingua e a estud:Jrem
de prof! são os que a não sabem e na doutrina dos Jndios,
nào ·ó os dias inteiros, mas tambem (como me con ta) as
hora da noite ga tão ajuntando a e ta continuação e zelo
outras indu Lri3s particulares que tem para afTeiçoar o 1n
dia [IS cousas da nossa Santa Lei, ainda aquellas que ele
si são repugnantes, como l1e o deixarem:J muitas mulhere
com que os IncHas Pl'incipae são ca 'ado , ao que os ditos
Padrcs tem reduzido a multo ; e já em todas as aldêas tem
alguns Iudios e Inclias tambem instl'uidos, que na sua
au encia servem de mestres e mestras aos demais, de ma
neira que se póde affirmar sem nenhum encareeimento,
e assim o certifico, que em cada humadas visitas que os
Padres fizel'ão ús ald ~as dos Indios, ainda que não fosse
mais que de oito iltéquinze dias, obrál'ão mais cm seu bem
cspiri lual, do que todos os outros Religiosos que tem vindo
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3 este Estado depois que elle se conquiston; porque cm
todo este espaço ele :lDnos não houve hum que sOlllJes c
o Padre Nosso e a Ave Maria, salvo na língua portugneza
flue é o me.'mo que se fôra em grego, pela não saberem,
nem entenderem, como tambem os mysterios ele no sa
Santa Fé, como he neoessario, que boje os sabem os que
tem assistido ii (loutrin::l elos Padres, e não houvera ne-

. nhnm que os não soubesse se todos assistissem ú anta
Doutrina.

«Assim que em summa, enhor, falia com Vossa Magestade,
Manoel Teixeira, com perto de 70 annos de idade, e. perando
cada hora a morte, e (lesencarregando corno pa tor destas
tão mal governada ovelb::ls sua consciencia sobre a ele
Vossa Magestade, e da dos seus ministros, e digo que o Es
tado do Pará e do Maranhão tem hum só remedia, que con
siste em duas cou~as; a pl'imeira, que os Governadores on
Capitães-móres não tenbão jurisdicçãonoslndios das aldêa ,
salvo no que fôr preciso e directamente do servir,o de ua
Magestade e em occasião de guerra.

« A segunda, que as ditas aldêas e encommendem aos
Padres da Companhia, como se faz no Brazll, porque só desta
maneira se conservarão os poucos Indios que ba, e com ellcs
se trarão outros muitos elo sertão, e buns c outros servirão
fi Republica como no mesmo Brazil, e os pobres terão re
media, e cessarão os cativeiros injustos e todas as outra
crueldade e tyrannias, ,que paI' estarem os Indios sujeito
a pessoas de pouca oonsciencia se executárão neUes, e tira
do este pecoado, que he o orig'i na I e capital destas conquis
tas, todos os mais se reII\cdiarião facilmente.

« Isto he o queentenela, e assim adv:irto ~ declaro pela hora
em que estou e pela fidelidade que dev:o, a Deos e a meu
Rei, e por de. cargo da minba consoienoia,_ ÇI, qual por não ter
feito antes esta advertencia e protestação,_ sinto nesta hora
muito encarregada, e a sim peço ao Padre meu confessor,
que mandando fazer dous traslados autben,ticos. d~ste papel,
o faca remetter logo ao Reino por via qne p.OSSé\ chegar :ís
reaes mãos de Sua Magestade, ou Quando menos ás dos mi
nistros do Conselho ULtramarino, para que pro~ejão como
Coonvém no remedia desta minha Igreja, e acudiio á perdição
de tantas almas. E para que tudo que tenho dito far,a fé, o
juro pelo juramento de minhas orden . Belém do Grão-Pará,
r-:: de .laneiro de 1654. - Manoel Tcú;eú'a. »
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\Lé aqui a cerlidão que por descargo ue sua con cienci:l.
fez este ditoso e já desenganauo "acerdote, :la mesmo
tempo que fechando-se o do corpo, se abrem os olhos da
alma, para que se veja quão tlirrercnle era o conceito que
hum anno antes faz'ia dos Padres da Companhia ao que
agora faz ú luz daquella candêa, que faz ver as cou a mais
pelo que na realidade ão. do que o mundo e seus inte
resses as representão. Figuras de perspectiva, a quem as
sombras avultão o objectos. que a luze, a não serem
furtadas, diminuem por ser tudo mero engano da vi ta, e
alTectado fingimento do pincel. Ia porque ao tempo de
estarmos com estas Memorias entre mãos chega a lei novi'
sima das liberdades, publicada nesta cidade ao 2) de Junho
de 1757, ve:lpera do Divino Espirita Santo, pela qual clamava
o bom clerigo a Sua Magestade; seja-me licito fazer lmma
breve digressão, reDectindo sobre a mesma ma teria da cer
tidão, que estando mais de hum seculo sepull:lda nos escru
tinias do esquecimento, veio agora o projecto daquelle zeloso
pastor a por-se em praxe, estabelecendo-se o mesmo que então
insinuava desinteres ado; e porque nossos escriptos po
derão algum dia despertar nos vindouros a curiosidade de
saberem os motivos de huma tão catholica e justi sima de
terminação, saiba o mundo e saibão os vindourú3 que a
innata clemencia de Sua Mage tade Fidelissima oSr. D. José 1,
por obviar de buma só vez tantos litígios de liberdades e
cativeil'os, foi o unico que com a espada da sua. inflexivel
inteil'eza cortou por huma vez este nó gol'Clio, a que não
pôde chegar a piedade de seu gloriosissimo e sempre gran
de pai, não porque a este lhe faltasse poder e religião, mas
sim porque para seu Augustissimo Filbo estava guardada e ta,
no meu limitado juizo, a maior de suas gloriosas e memo
raveis acções, tendo a seu lado hum ministro tão circums
pecto e activo como o Excellentissimo Secretario de Estado
Sebastião José de Carvalho e Mello, que foi o que promoveu
esta tão piedosa mercê, digna sem duvida de hum Monarcha
Portl1goez, idean,do tambem os meios para que as dificul
dades se vencessem que não houvesse contradicção na publi
cação de uma lei tão justa e necessaria, assim ao bem dos
Jndios, que neHa interessavão não menos qne a sua liber
dade, sem a menor disputa, como aos moradores deste
Estado, que pela mesma cau 'n sahil'ão do intrincado laby
rintho em ql.1 e'tavão embaraçacl:J , com não refIueno perigo
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de uas almas, as consciencias de muitos, sendo e ta talv 7.
a causa do alrazo de suas fazenda, ruina de suas casas,
e decadencia da antiga opulencia de suas famílias por
ser de ordinario certo, 'Inale parl(~, male dilabllnl1/,/'.

O herdeiro que está possuindo a herança que seu pai lhe
deixou, vendo-se cada vez mais pobre e os bens diminutos,
attribue á propria e má fortuna O que só foi peccado e
crime da ambição, e má consciencia do primeiro possuidor,
que a torto e a direito, por ajuntar cabedal, abandonou to
talmente a virtude da justiça, que manda dar o seu a
seu dono, e quem assim o faz como catbolico, ou fica sem
nada, ou se ha de contentar com mnito pouco que lhe fica, o
que seria o mesmo que derribar a fabricada instituição da sua
herança, sendo depois aos filhos indi pensavel o herdarem
com a fazenda a::. restituições da divida'; vivendo de llrdi
nario em má consciencia, quando as não l}agão, por Latirem
com frequencia os remorsos, e por nü,Q ser muitas vezes a
posse da sua fe tão boa e sincera, que lhes tire interiormente
as duvidas, quando se ponhão a fazer boas contas com a
sua alma.

Eu não duvido, que a muitos morauor'C':; elo Maranhão e
Pará assistia até agora u possessão de boa f~, sobre o cati
veiro dos Indios ascendentes e descendente que possuião,
mas quem sabe se o sanane de te miseraveis e teve até
agora clamando como os de Israel no Egypto pela sua devida
e justissima liberdade, até que a misericordia do Alti ssimo.
ouvindo seus clamores, mettendo o sceptro na mão do Fide
líssimo Monarcha, como na de Moysés a vara, em hum só dia
e entre as margens de buma só lei deixou submergido os
cativeiros do corpo nos escravos, e os cativeiros ela alma
nos senhores, tirando de huma vez a tantas duvidas, e fe
chando as portas a t:llltas injustiças, e ainda entre a justiça
de muitos dando o mais seguro [l alma em materia de tanto
peso.

Na minha sagrada religião, sei eu,' que para evitar os es
crupulos. que nesta intrincada materia se ventilavão muito
antes, mandárão os Superiores levantar hum tribunal dos
maiores mestres e tbeologos que então tinha a Vlce-Provin
cia,'para rieJle se decidirem élS duvidas na causa destes ca
tiveiros, que como tinbão sido deixas de legados seculares,
possuidos por herança de muito antigas sllccessões, poderia
haver difficuldades, que fizessem precisa declaraç.ão da liber-
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daele ele muitos, como succeeleu, porque ulIvidando-se ele
seus cativeiros, foi necessario conforme o direito eleclflra
los livres, como de facto e usou com muitos, de que se fez
declaração no inventarios dos Collegio ; mas quem me po
derá a glll'ar, sendo certa, como se deve presumir a cerli
elã!) aCil1111, que alguns elo que e aCh3V:10 ainda no cati
veiro por con tal' que cmpre farão tidos por escrnvos, se
jão orilln(lo do primeiro tronco, que a mesma certidão sup
põe ser injustamente cativo, e que talvez o decurso de
muitos :1nn05 já pass;)dos fez confundir a . condiçãe', c passar
por e cravos o que lia realidade erão liHe ?

Seja como fôr, cu sempre e tau firme que e ta lei foi ju 
lissima, ea sua I ublicação huma da maior s glorias do no o
Monarcha que a a signou, do seu mini tI'O de Eslado, que a
promoveu, e do Capitão-General e Governador do Estado,
que a poz em execução, o lllustrissimo Fr;)nci co Xavier de
Memlonç'a Furtado, estabelecendo-a com tão ajustadas rnecü
dils e pmdentes 'reflexões, que sabirão muito c.onl'ormeB á
disJlo iCãe que seu incan avel zelo di tribuio sem a menor
di pula, sem o mai leve motim; como já no seculo antece
qente tinha acontecido por semelhante eausa, e ainda não ha
muito anno no tempo do Capitão-General José da. erra (se
he certo o f]ue a pes,oa fidedigna, que m'o disse, affirmou o
seu I ecrelario) veio instrucção para se pôr em pra;(e a mes
ma lei, que não teve por então efIeito pela clifficuldades e
embaraço, que em materia Wo melindro a entre aquelle
moradore preci amente encontrou a execução, veocidils
agora toda pela particular conducta do actual Governador
~Iendonca.

Tem me digão os apaixonados ou prejudicado na materia,
que il paixão ali alTeCl.aela lisonja me moveu a penna para os
elogios ele, te maior protector da liberdade do' Indios; pai
o faço a tempo que e tá repetindo pesadissimas execuções
nas fazendas e bens da minha religião, com enorme paixão,
sem dar mai' motivo que o m::lllda-lo elle ao qu elevemos
. uppor por ordens exrressa~ que teria de seu SOberil110, em
cuja exeeur.ão be o mai inteiro e rigoroso ministro que via
este E tado, porque a verdade, além de ser alma da historia,
he bem se diga dos varões benemeritos ; qual (nesta materia
fallo) foi clesapaixonadissimo este inflexivel Governador para
com os Indios, que iI elte se eleve a éxecllrão de buma obra
tanto do ngraclo ele Dcos e bem das almas, com .tanta paz e
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tal, se se ol1berem aproveitar dos meios 'Tue para o seu
augmeuto lhes estabeleceu nos escravos legitimas de Angola
c Guiné, que são só o qne com maior segnrança r1a~ con
sciencias lbes poderão ;wgmentar os cabedaes, comprando
os por preços moderados, como palpavelmente se está ex
perimentamlo no Brazil. Contente-se pai este Fidalgo com
o retrato que na Camara do Pará lhe levantou o agradeci-

. mento politico ele seu . enadores. mas seja por este erviço da
promulgaç.ão da lei Do,i sima da liberdade dos Jndios, por
hão acllar segundo que o iguale; ,isto que o Ex.cellentis i
mo Ministro de Estado, que zelosamente o promovell, lhe nâo
faltará lugar que o cupar no Capitolio elas maiores honras' e
ao Fidelbsimo Rei, a firmou estatua de bronze no Templo
ela l?al1}a, pal'a que se não visse privada a America Portugue
za de huma gloria Coam qne lanto brilhava ua CastelhaniJ a
piedade Catl:lolica de seus Augusti simos Soberanos, fazendo
geralmente livres aos mesmos de quem possuião a' terra ,
('om aperna de cujo domínio não era justo perdes em lam
hem as Iiberdalles aquelles misera veis nacionaes.

E pata que aos ll1ustres moradores do Pará e Maranhão
não pareçã sou totalmente opposto aos seus interesses,
saiMo, que pelos muitos annos em que recebi neste Estado
os seus favores, de ejo, e r.om efficacia, se utilisem do ser
viç.o dos ditos Jndios, sem o CJual he tnuito difficultoso pas
sar neslas terras, cortad,as dnivel'salmente de rios, a que só
ajudão mais os braços dos Americanos que os do~ Africano J

porém seja tudo por meio de Indios no estado de livres.
Acuda-se com elles ás necessidades de tanta pobres e

honradas famili3s, recorrendo as Camaras :ao piedosa
tribunal de seu Clementissimo Soberano, que àssim como
acudio ao desamparo dos Indios com a lei novissima
das liberdades, em que deu por livres a todos os descenden
tes de t:JS nações ela America, que até agora gcmiflo dc""'
baix.o ele seu fal o ou verdadeiro cativeito, assim tambem
soccol'rerá ás necessidades (que confesso são urgentissimas)
ele seu fieis vassallo e Portuguezes deste E tado, cujos
gloriosos ascendentes á custa de se.u sangue sustentéirão
firmes o dominio a seu legitimo fiei, lanç(1ndo fóru de suas
terras aFrancezes e Hollandezes, sem mais ajuda de fóra que
a de seus e forçados braços e invenciveis espadas; o que
posto será muito justo coneella Sua ~Jagc lade a repul'tiçüo
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dos lndio. a e tes benemerito moradores já privados de
seus antigos escravos (que muitos os possuião em boa fé)
que he o que só podia socegar suas consciencias, 'ervindo
se o moradores deUes pelos seu justos salarios, como se
11 a nos domínios de alguns Principes Ja Europa, sem que
por is o a obrigação de servirem os prive de alguma sorte
de suas ingenua liberdade~, visto que nos Indio a total in
dependencia de servirem os poderá fazer in olentes por ocio
so com grande prejuizo do Estado.

Perdoem-me os leitores adigressão, a que o zelo, mai que
a paixão me conduzio, e passemos já a ....er em que se occu
pão o nossos primeiros fundadores.

4



CAPITULO II.

PROSEGUEM-SE os TRABALliOS DOS 'OSSOS PADRES 'A 'OA

PRIMlTIVA FUNDAÇÃO NA CIDADE DO PARÁ.

Livres os no sos Pndres da antecedente e peno a per e
guição, melhor inclinados e socegados já os animas dos
de a/rectos, depois que a granele ca ridade dos Reverendis-
imos lIIercenarios, com carinho o trato tinha tido cuidado

dos remedios, e vião já convalescidos com tanta brevidade
os seus doeules; lavrárão estes a dureza dos coracões do
poucos npaixonac1os, que ainda havia, com o diamante da
prnpria paciencia, com a humildade, e com o illcansavel
zelo, oom que a todos ncudião na sua pobre casa e oratorio,
como se fosse hum sufliciente CoUegio de sngeitos para o la
borio. o xer icio dos nosso mini terio , porque os dons
vali~() por muito, e não obstando o serem poucos no nu
mero, erão muitos nas forças com qlle a peito descoberto
e offerecião :lOS trabalhos.
O Padre Fragoso, acudindo :\. obrigaçue LIa canil siona

rio llontrina uos lndios escravos dos Portnguezes, a quem
tambel11 não faltava com a explicação elos my. terios ele nossa
Sa.Ilta Ft": e o Padre Souto-Maior no pulpito em que era
,jngular, e na clnsse de latim e l'etbori a, e esta particu
lal'mente, além dos LlIhos dos Portnguezes, pelo tlictnr aos
Heli~josos Mercenarios, seus insignes be1J1fcitores) s rvin
do-o' erMe obrigado e agradecido com este pequeno ob e
qnio do seu preslimo; dando o que tinha) po to que não
fosse ouro ou prat:l) que não tinha. e com qne se não pa
gavão obrigações tão finas, que só admittião por paga estes
e semelhantes tributo ele sua engenhosa sobre agradecida
caridade, qne quando esta he sabia, corre por conta do en
genho os desempenhos.

Raros er-ào já os que na cidade morrião sem Pallre lIa
Companhia á cabeceira; não havião adias publicos porque
aos maiores atalhava a industria, 30S menore a udia o res
peito e diligencia dos Padres.
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Os presos erão vi:itado a milldo) e tioccorritlo. com 1're
quencia com a e mola que tíraYão.

Os doente da l\lisericordia, ainda que erão pouco~ 0
bravão o da cidade) e a huns e outro con olavão o, 110"0
operaria', que para flue o tempo lhes não sobejas e em ca a.
levavão o re to do dia, e grande parte la noite na lição dos
livros para acudirem ao parer,ere e eroba raros da alma) por
I> rem muito raras naquclle tempo as letra em huma
terra. tanto no seu principio) que parecia não ter aincb.
sallitl.o da primeiras mantilhas da sua infancia.

Erão de ordinario con ultado nos negocio de maior pe, o,
e em l1uma palavra era tanto o trabalho e continua a lida
do dous Padres; que s ria preciso ceder a tão continuado
peso, mais por falta de bra o que eTe forças de espirito,
por erem estas muito avantajada em tão apo tolico va
rõe com pa mo c as .ombro do" mesmos moradores, tã!)
agradecidos jú aos e 'pirltuae favores que recebiflo da sua.
ardente caridade, que parece os querião metter nos cora
çõe . e ainda que se lhes multiplica em com os muitos
rogo as fadigas, erão em todos indispensaveis cmelhantcs
supplica, em as quaes não podião pas ar, como remedia
de uas ordioaria descon olaçõe , que a alegria qlJe nada va
naquelle dOl15 fervOro os corarõe cl sfazia logo deix.ando-os
de todo ati feito .

Era o confi sionario enLre o mais mini leria da no a
Companhia, o qne por então fazia mai avultados os lanço
na pe 'ca do' lllU.itO e grande peixe que bu'cavão no
mal' alto da cantis ão para aju'tal' a' vidas e ocegar as
con ciencias; porque a grande en rgin cio Padre "outo-)faior
se não descuidava de os ir pouco a pouco mettendo com
uavidad.e e em ruido nas red " sendo muito l'Jros o' CJue

ao puxa-la para a terra lhe escapavão pela malba; e
porque o grande numero fazia preci a a ajuda dos compa
Ilbeiro, para que as rede e não rompe sem, pedirão a
quem os ajudasse, e recorrerão ao grande Padre Antonio
Vieira, que jã então era chegado ao Maranhão com huma
glorio a Mis 50 de Portugal.

Como solicito 'uperior, qlle era de toc1'a ella, se alegrou
com os augmentos espirituaes da nova filOdação, e que e, ta
e tivesse' estabelecido á custa da muità pa 'ieneia e bumil

dade do' uMitos; e porque a sua ida para o Pará não po
dia '01' tão breve pelo muitn qn tinha lJlP cstahelec r n.
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Maranhão, ávisou logo aos Padres Manoel de Souza e Ma
theuB Delgado, para que se preparassem e partissem promp
tos para o Para a ajudar a seus Irmãos, visto que com se
melhantes in tentos o tinhão acompanhado tão fervorosamente
para a Missão.

Emquanto elles não parlem e chegão) vejamos o que
vai obrando o infatiga vel animo do no so grande Padre
Souto-Maior na consideração de esperar por novos hos

. pedes.
Erão as casas que por então babilavão os nosso opera~

rjos de l.í.io limitado recinto, e de tão poucos commodo ,
que sobej:ll1do para os dous, para os mais se fazia precisa
maior extensão; e ainda que no mesmo lugar se podes e
alargar mais o edificio, era porém a terra tão bUmlda, por
ser baixa e alagada, que não podia deixar para o futuro de
fazer pouco sadia a vivenda.

Era preciso ao Padre Souto-Maior buscar sitio em que se
fizesse mais commoda e agradavel a habitação do novo Col
legio, e onde se podesse gozar das conveniencias precisas
ao maneio delle.

Achava-se n'uma ponta de terra, que sahia mais ao mar,
e estava na parte da cidade junto ao Forte do Santo Cbri tO j

em terra alta, de boa vista, de accommodado porto, e o mais
lavado dos ares, e de melhor commodidade daqueIle dis
tücto.

Erão aquelles ch~os d,e Gaspar Cardoso e de sua mulher
Jounna de l\lello, com extensão sulJiciente pata a nova fa
brica.

Commetteu a venda o Padre aos senhores dos chãos, que
com facilidaue vierão lJO aju te, não podendo c1eixar de con~

correr para huma obra tão pia, e em que todos intere a
vão, certos já tias conveniencias que a companhia de tão
bons operarios lhes promeCtião, e a experiencia lhes tinha
'afianyado com os passados fru tos da sua grande c.aridade.

A' compra do sítio se seguirão logo os embaraços pela
vizinhança do Forte da cidade, endo por isso necessllrio
tirar primeiro Jic nç.a elo Governador do Estado, da Camara,
e depois de EI-Rei, que todas felizmente se alcaoçáritO,
ninda que depois de pas. ados alguns annos; o Governador
e mini tl'OS i'eaes, querendo molestar os Padres, uer5,o llUma
conta a Sua Magestade, representando-lhe o" inconvenientes
dQ ColIegio ]Jara a defesa elo Forte.
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Cllegou e \.a conta :is m50 da. areni'sima Senhora D. Ca
I.ha1'ina, Rainha que tinha sido da Grãa-Bretanba, e que
governava então o Reino na ausencia do Augu ti imo e
nbor D. Pedro II, de saudosa memoria, partido já para a
campanha; e com animo v rdadeiramente catbolico e com
. uperior fé ao que lhe propunbão os mini't1'o da conta, fun
dado no mal que o Collegio fazia ao Forte, respondeu que
mai fiava Ila a dere a da cidade no Forte do CoUegio do
'oldados da Companhia de .le os, e em sua o1'acões, que
em eu proprio Forte e artilharia.

E na verdade fallando ao Ilomano, vencida a Fortaleza e
Forte la Barra, que jolgo sommamente dimculLo~o, c tando
a dila:; for a em sua devida e vigilante eguran a, de pouco

rvirá o Forte do Santo Cbri'to, e da l\Iercê, mai~ que
para e pantar o inimigo; pai a mel boI' dere a desta cidade,
pelo dito de homens praticos na milicia, toda e tá nas em
bo cadas, que offerece a commodidade do terreno, de que
e n50 poderá livrar o invasor, vendo- e em breve tempo re

duzido ;'l de'e~peração, e como encurralado dentro do 1'e
"'into da cidad ; porque a querer ::llargar-'e, de caua páo
do mato lhe ahirá 110ma boca de fogo' peja margens dos
rio til brotarão innumeravei etas vendo- e brevemente
pr ci 'ado a recolher-se com mai pre S3 do que abio, e
Cl m a mão' na cabeça, por lhe não servirem para olltra
coo a, não senelo, como não pMe ser, a contenda em carn
pal111a ra a, pela não haver no paiz que todo e meneia
por mar e brar.o:s de mlIÍtos e embaraçados rio.

Vencidas já 3 di1JiGuldndes, e formado o de ignio do novo
C.oUegio pelas medida que o tempo futuro fo se ofIerecen
elo para commodidade dos ReliO'io'o . mandou o Padre
. ou to-Maior abril' logo o alicerce á obra, lançando- e a
primeira pedra no corredor que corre de leste a oeste, com
assi t ocia cio Capitão-mór Governador, da Camal'a} mai
nobreza da Cidade, que quizerão fazer mai plausivelo acto,
a que tollo acuelião, e050 om a mãos, com o ele'.io e
oraçõe ; certos IJa' conveni ncias que a l10 ~a fundação

pl'omeLLia om o profic-uo' mini terias de :sell' religio o
fundauores; pois o prégar-Ihe , confe a-lo', eo inal'-lhe ,
C doutrinar-lhes o filbos, não erão parti los para de pre
zar, cm tempo que tendo tão boo eug-enhos O' d ~ceodell

tes do' POl'tllü'uezes, andav50 p r falta de ultura lião
menos rlldes que falto: ue I 11'a~. por ap na: sau 'l'CllI
ulno ::1' do A. n, C.
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E como dolincalla a obra era preci"o !lav I' opr,rarios que
Il'abalha sem nella com a preS~il que aneco idade c actividade
elo Padre pedia, entrou na diligencia de pedir a aldêa qne

na Magestade lhe as ignava Das l'undaç,õe do Maranhão.
Pará e Gurupá, cuja cópia de concc~são real se acha já ex.
pend.idanesta Historia. Apresentou o Alvará ao CapiWo-mór,
Governador e Camaristas, que promptamentc lhe pozerâo o
-C\lmpra- e-, como Sua Mag tade mandava, a ignando
lho para o 'erviço do Collegio a aJdêa de 1\lortignra l'L que
depoi e permutou pela de Gonr,ary, sobre o rio Amazo
nas; mas como as distancias fo sem grandes e se não
pode e com t:.mta facilidad (lcuc1ir ao ::,arvi~ do PadrlJ ,
fizarão estes ce . ão da dila aldêa na mãos do Governador
c Capitão-General Arthur de Sá e ~lenezes, (~om a condição
de lhes conceder licença para descerem outra á ua cu ta
em sitio mais perto da cidade, o qlJe foi facil conceder pela
conveniencia dos moradore , por lhe ficar mai esta aldêa
de Gonçary da sua 'repartição.

Do rio Ja ry de cêrão os nos os Padres a que boje se a h3
no Curu á ("), com não pequeno tralJ::l1ho e ga::,to do Collegio
obrigando-se os Indios a servirem tão sómente aos Padres,
pagando-lhes o ::,eu serviço, dando-lhes terras e o mai
preci '0 para a (Ia la VODras, como fLzerão e se tem até ao
presente conservado, com mutua sati ['aeão de bun e outros
pelo bom trato e assistencia que recebem, embora assistão
com o seu trabalho com promptidão e al~gria.

~e te tempo já os nos o Padres tillhão em 1\lamayacú
algun pOL1COS Indio com que laV['avão alguma roça para
sustento dos Heligiosos. aos qLHles depois e ajuntiÍrão al
gun pouco 'l'upynambi!s e C'oyapires, que tinha de cido do
rio Tocantins o Padrc Francisco' elloso, e quizerão volunta
riameute enir ao~ Padres, precedencl I rimeiro licença do
Governador, que appl'OVOLl a r olnção' tenllo recebido pri
meiro para o serviço de EI-Rei passante ue mil alma, com
flue gloriosam nte se rccolhia aqnel1e in igne operario,
fundando na Dahia do Sol a aldra quo depoi' se coamou
rios Tupynamhás C"), e boje e chama do Anil em razão da
fabrica que ali se rormQu scm eITeito; ou com o nome de
Cábú, CJ.ue he °mais trivial e conhecido do moradore'. Estes

(') Villa do Conde.
(.. ) Olllr'ora Villa-No\'il tI'EI-Hci.
('.') \"illa d,~ Collarcs.
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poucos ca ae , que tínbão vindo com aqueile granue desci
mento, e ido, pelo assim o pedirem os Indio ao Padre
Velloso, para a nossa Fazenda de Mamayacú, farão depois
malsinados pelos invejosos para que se nos tirassem, olhan
do mais para os poucos com que ficámos que para a grande
multidão que tinhão ús suas ordens, devida á actividade e
zelo daquelle bom Padre, sendo huma das maiores aldêas
que tinha Sua Magestade, ao principio no sitio que foi de
José Bento, que depois passon a titulo de venda aos Reli
brio os das Mercês, cbamando-se a aldêa do Espirita Santo,
anele bavia duas Igrejas, como me affirmárão. homens anti
gos, e por causa de lima grande mortandade epidemica do
contagioso mal de bexigas e passou para a costa no lugar
que dis emos de Cábú, onde fui algum tempo Mi ionario.
Porém o Serenissimo Sr. D. Pedro de saudosa memoria,
mandou no anno ele '1685, que os Padres o conservassem
sem c.ontrover i3, e os Governadores não bulissem com elles.

Depois de muitos annos, no de 1729, quiz o Governador
e Capitão General Alexandre de Souza tira-los, como tirou,
pondo-os no Guamá . porém, ou o escrupulo ou receio de
contravir }lS orden reaes os fez logo restituir ao mesmo
lugar de l\'famayacú, junto da viUa da \ igia, onde ao pre
senle e achão soccorrendo com seu serviço ao r.ollegio que,
]losto que pago, sempre o julgo digno do nosso agradeci
mento a tão bons e cuidadosos Indios.

Dou esta noticia, pelas que tenbo diante do olhos destes
principias, para que os vindouros saibão o titulo com que
nos serviamos de tão preciosos obreiros; mas porque ao
tempo que fui Missionaria de Cábú o [!:li tambem da aldêa
de Tabapará, que por faHa de terras em que lavrassem os
Jndios, no luga r antigo, a mudei para qnasi sobre a costa
buma legua por terra d.istante elo antigo sitio, onde fiz
Igreja e casa novas, com consentimento do Governador e
Capitão General João de AlDreu CasteUo-Branco, que a deu
a requerimento do mesmo 10dios, estando no sitio ]e
Matbias Caetano, onde se achava conva"lescendo, não muito
di tante de Tabapará (qne sem preceder esta licença a não
quiz mudar) ; e porque não quero iique sepultada a verdade
com o tempo, digo ser" tão falso o de que me arguirão os
moradores da Vigia, que eu mudára a dita aldêa sem licença
elo Governador, contra as ordens de Sua Magestade, como
hn verdadeiro qne a dita aldêa 11e do serviço privatiro dos



pobre, e mais que todos necessitadusmoradores da mesma
vilta. peja descerem ú cu ta da sua fazenda do interior do
serlão, para se servirem dones por repartição nas sua ne
cessidades, como fizerão empr até que o Governador e
Capitão General Mendonça ab_oluta e potencialmente os
mandou ajuntar 'om os Indios de Cábú, aldêa do el'viço
roal, destinada para a arrecadação do dizimas; o que não
poderá deixar de redundar em grave prejuizo dos mi era
veis moradores.

E se disserem (Iue quando fui ~lissionario lhes não dava
o Indios que me pedião, não era por falta de vontade, ma
pela penuria dos ditos 1ndio , e ter já dado o panca que
havia para as obras da Igreja ela milagro a Imagem da

. Virgem Senhora de Nazareth, por concordata que com seu
freguezes fez o Reverendo e zeloso Vigario, de ceder m
delte' os morauores emquanto durasse a obra, que hoje e
acba muito adiantada e grandiosa, tudo devido li religião e
cordinl devoção destes fervorososVigllense , cujo direito ao
erviç'o dos Indios de 'fabupará quiz perpetuar nesta hi 

toria, que em todo o tempo poderá recorrer á real piedade
tle seu Rei em ordem ú antiga utilidade da sua repartição.

Perdoem-me o leitores, por breve, a digre ão a que não
pude fa!ta r neste lugar, Jevado da pTopen ão de aclarar a
verdade áquelles tão necessitados como pobres moradores.

Já o nosso Padre Souto-Maior com a assi tencia dos In
dias de Mortignra tinba obreiros I ara adiantar em poucos
dias a obra, e com tanto exceR o, que a metade do corredor
principiado se achava até ás vigas de pedra e cal, e dahi
para cima se foi continuando de boa taipa de pilão, até ficar
pai' ultimo concluida toda aquella parte correspondente entre
ns penurins do tempo e cabedaes ; com os quaes concorren
poe então a liberalidade e amor de Manoel David Souto
~laior, irmão carnal lo no so fervoroso fundador, como tam
bem a a si tencia de Paulo Martins Gnrro, grandes beml'ei
tores, e moradores ambos os mais abastados daC[Uella ci
dade, não sendo necessarios muitos rogos para a multiplici
dade da esmolas; porque ao primeiro, as lei elo sangue, e
a hum e outro as da religião e piedade porLugueza abrião
as bolça' para repartir pelos operarias o jornal.

Mas porque ao Padre faltav3 Igreja paea exercer TIeHa o
unico fim a que aspieava o sen fervoe, mandon brevemente
levantar huma de taipa ]e vnra, qne bemail.acil. pelas me-
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tliua a qllC o conuuzia o seu zelo, que era preciso moder;ll'
mais por falta de po ses qne porque lhe faltasse animo par'l
emprellCntlcr maiore' obras. Não tinha mais que hum altar
onde se colJocou hum formoso quadro do glorioso :\postolo
do Oriente , . Frilncisco Xavier, flue por isso ficou sendo
empre oOrago eh no sa Igreja naquella cid:lCle. Till era entiio

a pobreza daqllelJes tempo que e não podia alargar amais
o ornato da nova Igreja, que pelo decurso dos annos ,eio a
er hum dos mais magnificas Templos, e dos mais rico e

bem paramentado de todo o Estado, porque crescendo com
o commercio cla~ drogas uo sertão a opulencia, se farão
augmentanclo no Culto Divino as riquezas, como as mais
bem empregada cio munuo.

A parlaria da nova vivenda era hum pateo c rcado de
pitas a pique tudo á ligeira, onde pegava lmma escatla pela
qual se subia para o corredor: C junto á mesma est;l\"a
huma parla que entrava para a sacristia, que era tão limi
tada como a Igreja, na qual apenas havia hum caixão -om
alguns poucos ornamcnto~, e hum anta Christo em cima.

Has bre\"emente no principio logo da Qu;]re.ma de te
anilO de '165~ a tirou de ta penUl'ia o Padre Manoel de
ouza com o Padre ~latheu Delgado, enviados do .\Iaranhão

pelo Padre Superior Antonio Vieira, como atf'i toc.úmo,
com hum bom provimento do ornamentos e bem preciso,
e algumas peças para a Igreja, e outra para o serviço da
c;lsa; e quando não trou:~e sem outra cousa mais que a i
proprio , lraziiio muito, porque para muito havidO de servir
em beneflcio do proximos que com tanto go to bnscavão.
Foi notavel a alegria com que os dous qne chegárão 1'01';10
recebidos pelos dous que estav;1o, sendo mutuas a congra
tuJ<lções, porcIno rão mutuas os fins de seus apo tolico
intento, o buns e os mesmo os interesses daqllelle novo,
assim temporal como espiritual ediflcio.

Farão recebido os novos hospedes na primeira caSi\
e anLigo itio, por n;1o e tal' ainda de todo a abacla a obra.
do corredor, por se ter primeiro acudi 1 á pequena Igreja,
recebendo neHas da caridado de cus bon Irmãos mimo no
ti'ato, o ediflcaç.ão no exeLOplo, porque tudo respirava hum:.1.
a eiada pobreza e llmaabundancia religiosa, pai não fal
tando (:1:.1. parte do operaria' o elatc, no q]O ol)ravão, niio
faltava lambem o úaúiilil' 'oúis d1 parte dos fic's no 1 lO
011 recião.
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Trazia o Padre Manoel de Souza a in 'ombencja do cuida
do e governo da casa, para ficar mais de embaraçado o
Padre Souto-Maior no muito a qoe abrangia o eu zelo; e
assim tratou com a maior actividade de aperfeiçoar o melhor
que pôde a nova habitação, para, e mndarem, como se mu
darão, para fazerem as 1'uncções da 'emana anta do mesmo
:mno de '1653, com grande go to e alegria dos moradores da
cidade, pelos terem mais perto de si e mais promptos para
o allivio, assim do corpo nos trabalhos, como da alma no
pulpitos e confissionario. Ma como a obra, assim pela
pressa da factura, como e principalmente pela impericia dos
officiaes não estava seguramente travada pelos madeiramen
tos que u tenta vão a telha, de repente abatêrão a te
.souras, não podendo suster o peso da coberta, faltando
pooco para que o Padres ficassem debaixo della, porqoe
lhes defendia Deo as ,'idas para os futuros exercicios da
sua maior gloria.

Vi to o perigo mandou o Padre tirar a telha cujo pe o
amençava ruina, e em seu logar mandou cobrir com
palll:1S, ou pinclóba da terra, a qoe os nat11raes dão o nome
de Ubuçú: e a sim esteve os '16 annos eguintes até o de
1670.

Emquanto os nossos Padre, huns arrumão a nova
vivenda, e outros descansão do trabalhos da viagem, re
partindo entre si os omcios para melhor acudirem ao bem
espiritual, assim dos "Jndios, como dos Portoguezes nos
ministerios da Companhia; demos huma chegada ao Ma
ranhão que no estão cbamaado as saudosas memorias do
nosso grande Padre Antonio Vieira, chegado proximamente
do Reino, com uuma pequena mas gloriosa recruta de
l'1i sionarios.



CAPIl' LO lU.

CHEGA AO MARAi\lúIO O PADRE ANTONro VIEIRA CQJr rru:\f

PEQUENO SOCCORRO DE ms. roNAIUOS. DÁ-SE NOTICIA DO

Q E onnÁnÃo DEPOr DA SUA ESTA TCIA N.\QUELLA

CAPITAL.

Entra o illlno de 1653, ornais glorioso da nos~a ,ice-Pro
víncia, e com elle a ua maior felicidade na importante che
gada do grande Padre Antonio "\ ieira, pelo augmento que
justamente pera DO cu feliz governo, para todos suave,
ainda que para elle trabalhoso, pelos pe adas encontro em
que topou a na prudente e admiravel conducla. Governa
va- e o Esta lo, como di semos, com a jurisdi :ão di\1i'dida
e independente por dous Capitãe -móres; Balthazar d'e onz;)
Pereira, no i\laranhão, e Tgnacio elo Rego Barreto, no ParL

Logo que chegou o Padre Vieira, o veio visitar o Capitão
m6r, mostrando no rosto a alegria e nos paraben o go to
da sua boa vinda. Ao Capitão-mór seguirão 08 nobres e
principae da cidade; por . er' tão antigo como o me mo
mundo o moverem-se o Céos conformg o ÜIlpul o que
recebem do primeil'o moveI :l que e tão subordinados os
eu Plane.ta. Pa adas a primeira vi itas, recebeu da

mão do Padre Francisco Y 110 o o amemo, que lbe linha
entrugue no Tejo por causa da ua repenlina demora já na
ullima hora ela partida-; recol1\1ecendo-o toclos· por eu upe-
rior, que era de toda a nos a lIlis :.ia, ao qual o me mo Padre
Vi ira 'onr rio logo o governo da casa de.'o a Senhora da
Luz, no Maranhão', a sim como tambem o linha confêrido já
ao Padre Manoel de Souza o ela casa do Pará, para onde logo
o enviou com o I!ladrc Mathou' D 19ado, que ji deixamos
naquella cidade entrado no seu governo, cuict"and'o na~ obri
gaç~ões do cargo·, c' 1l'<.l·S ]}en ões uO' olTieio, p lo ter' a sim
pedicTo o Padre SOlJlo~~b.ior, que brevemente como SlJpjJU
nha esperava a chegada ao ~Iaral1hão do eu no\ o uperior'
o Padre \.nlonio \ieira' para clle poder acudir om mais
de cmlJarn{.o 'UII[01'1110 a medida do cu sril'iLo ás muita
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almas, CJuc llftO Ó Ila 'illat! mas principalmente na alc1êa
necas itarão, co o d pào para a l)oca, do e"piritual pa to
da santa doutrina.

lljspostns ns im os go"crnos das duas casas, entrOll logo
o Padrc 'icira a cuiel;::r com gr:IDde madureza nos mcio'
mais f'ficazc' para a rcforma daqucllas Cllristéllldades, <IS im
elos Portuguezes, como dos rndio, por estar tndo lI11ma

. mala Dr:lVa c incult , que necessitava de grande. braços e
lllaiores Jurras para o culliro' e sobre 111do de hllma lal
Jlfuucncia na introduc~;'o dos mesmos meios, qne só n grande
comprehensão do dito Padre o podia cxecutélr com tào cabal
acerto, como indu Iria.

Para prova do (jl1e, quero, como costumo, copiar a ua
cartn ao Padre Provincial do Brazil, porque com. eu e tylo
se desenfastiem no u leitores do que levamos; e ycjão ue
caminllO as sabias providencias deste experimentado poli
tico. Assim diz na de ~2 de~laio destc me mo anno de 1G -:

« Iuilo núverendo Padre Provincial etc.-l a 'sacias os tI'
(lias de lJO pedes, rntendemo logo em comcç.ar ao que
viemos, e a primeira foi a. entar Cjooticlianamente 110ma lição
da língua da terra, indispcnsavel aLé nos din santo, para
nos fazermos instrumentos Jwbeis ela conversã do Jndio.:.

«A. esta lição ajul1tamos olltl'a decasos c1econsciencia, tluas
vezes na semana e o primeiro caso que se di putou foi, que
ourig3rão tinllamos os confessare úcerca do peccado como
lJahitual cm que vivião lodos estes com o cativ iras elo
lndios, que pela maior parte e prcsumem injustos?

(d1 suh-eu-se flue a qllem ~c não onfess:ls ede te peccado
não tinhamo obrigação de l1Jes fallar neHe, n sim por nos
niio poder consLar de certo de tal penitente cm pai Licular
estar em má conscienciil, como por se pre umir geralmente
(le todos, (rue o mover-lue e 'cruplllo em semellmlLe ma teria
~eria sem nenhum fruto, que são os ca ° cm quc o. Dou
tore não só escl1são, mas ohrigão os conros ores a nào
perguntar. Sobre esta resolução assentúmos 11'e cou as
muito necessaria ao serviço d Dco, e ú nossa conservaçào
nestas partes. Primeira, quc nas comer ações com os secu
lares, nem por uma nem outra parte faHa cmos em rnateria
(le Jndios. Segunda, que nem ainda na conflssão se f~llas e
em 1nJ materia, alvo quando a di pOSiÇ~lO do penitente fos e
tal, que sc julgas e sCl'ia com fruto, principalmente na
morte. Terceil'n, que se na conns. fio por e crnpulo, ou fóril
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della por on elho, algum no pergmJlas e a obrigação que
1inha, lh'a r1eGlar:l senlOs om tOU;] :l sinceridade e lilJcr
daue, E para qne ni 50 n50 houve, e entre nó' diver~i(lade

tle par ceres, ,e pratíc<Írão t:lJnUeID c resolvêrão todos os
caso IlIe e podi50 oiTerecer' :lS qU:le' resolul}ües e ID:ln
(1'1rão lambem ao rará, para (jU eH 10da a parte idem
sapiaJm(s 1'dcm rliCCUn11S OI111lC', omo liz o POSlolo,»

Até aqui pelo que perteor,e ao govcrJlo interior da ca a.
I'cjamos tambem o qne no diz sobre os de fúra na reforma
(10 costume e peccndo antigo., a que a grnnde 10lfU ncia
tl \ieira . e oppoz por TIl 'io fIe hum erm;io, que foi o da
pl'imeirn Domino'a ria Quaresma ll;.tquclle :1nno, qllo Jogo se
olTereceu na sua chegad:l, o lfual a valenlia do seu ('.pirito
ouhe ponuer:1r ('.om tão vi "'I xpres õe', pelo que dizia

r speilo:lo injusto c.ativeiros dos mi 'eravci Judio, pedra
llc scand:llo) c cm que, com não pequena m~"ua sun, topan
tle continno :J aridade do seu njJoslolico 1nlento, que mêli
for50 a:.; liber lades que com elle paz em liml o qlle as lei
roa qne para o me mo !JeilO se tinhão já expedido da
côrle, omo ver mos. De tuuo o mai !Jue depoi olmlrão,
a im uperior como subdito , a' im na reforma da vida
como no melhoramento dos costumes totalmente corrupto
]leIa di solução com que corrião, nos dará breve noticia a
me ma carta do geande Yieira, que vou copiando para r 
Cl'e~c<1o do, leitores.

« Em todos e tes sermõe (prosegue) se pr ;g~l\ a a Cbristo
crnciGcado accommodandl os di cursos á cura das maiores
ch'aga : c como os corações uo ou vin te j~1 e ta "ão tocados
la divina graça, antes de passaua meia Quaresma, se vi50
outro os 1I0men do que quando nella tinllão entrado que
nem nós os conheciamo , nem elles a i mesmo'. Só a nó ,
dizião, no conheci;lo' ma alé ni so se eno'anavão muito,
porllue os hens e louvore' que diziüo da Comranbia erfio
tanto sobre o qne rnerecião estes indigno' ii1l1os della
que não menos excedFlo o limites da verc1au I no bom con
ceito qne tinllão ue nós do qu ant.e no mão que tiver?io.
Com grande conrusão minha, o digo, ma ninguem abia
outro nome naquelles di:Js a estes Paures senão os Santo, os
Archanjos.

« Dizer :lS inimizados que se compozerão, as iojllrin que
se pcnloár<1o,:l rostiLuiçüe que se llzerão, as pe oa (fne
s' til'ál'<1o de mito c:tado, u': GODsciencias íjllC um elTo'
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e embaraco ele muitos anoos se ef]camioh~ír50, fUra cousa
infjnita, e- aioua arriscada' porque semelhantes erIeito da
divina gra.a, aioL1a que publicado sejão de grande gloria
de Deo , be mais seguro passa-los do igilo ao ilencio que
ii narração: só ligo em summa que correndo na Quare ma
qllasi toda a geote portugueza ú e ta cidade, bouve muito
pouca crue ou e não coofe sassem geralmente ue toda a
viela, ou niío llessem bal:;1O o a nlma e se não tirassem de
todo o escrupulo que nella podião t 1'.

« Ajudou mnito a tudo o Pndre Manoel de Lima, posto
que mais npertado então da sua enl'ermidade do que agora
passa, e ajuc1avão muito o poder s elo :mto Omcio e de
Commissario da Bulla da Cruzada, que trouxe, com que
as im enfermo rerueclion e curou a muitns alma . Emum,
O' seniços de Deos ne ta parte forão tão continuado que,
não ba tando o dia, erão nece sarias no confissionario a
]wras da noite' e conl'e '01' houve nesta casa a queo~ cou
berão, só na Quaresma, ento e vinte Ire' confi' ões..\
pr' gações da Semaoa Santa, desde dia ele Ramo até o da
Hesurreição, as fizemo toda na ~latl'iz, por ser Igreja mais
c<Jpaz; e o Vigal'io-Geral e mai clerigos por erem pouco,
no vjerão <Jjudar a b neuciar os omcio na no' a Igreja,
onde se fizel'ão com n melhor mu ir.a ela terrn e muito con
certo; com o mesmo fizemos lrum sepulcl1ro, que, para
parecer bem, entre a cl1l'io iclnc1e do qne aqui se l'azem, foi
neces 'ario el' tão bem traçado e alumiado c]ue pode se ter
lugar cm todn a parte; C com haver outro de mOlior arclli
IcCllll'a, mni cu losos, até em o :iulgnr por mel 1101' de todo,
mostrou esta gente o amor que tem n toclni> no sas cou n ;
f) como a todas esta he necessario acudir, não pelo cullo
divino, senfto ainda pelo credito que nelle tem a Compnol1in,
julgue agora '\ o':,;a Ilever ncia quão bem empregada erá
na pobreza desta casas e Igreja a esmola que lles a 11'0
"jDcia 1IIes fLzerem os Collegios como faz'm a tnnto pobr .

« Seguindo o fervor da geote, e ele ej<Joclo que to([os fi
zessem algom serviço geral e publico ú Virgem " nhora
~o a, cuja invocação lJe a desta Igl'eja, prégllei em dia da
Annunciação, e publiquei para que daquella tnrde em diante
oe rezasse o terço do Rosario a córos, como se usa elll
. Domin~·o de Li boa e em outras muitaslgl'eja ela mesma

cidade, "' em por obrigação todos os e todantes e menino
da n o, a e cola: s goem a estes muitos soldado e gente de
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todos os e Lado , e e tá tão introduzida e aceita a devoção,
que se enche ordinariamente a Jgreja de muitos que con
correm ~l ella. Faz-se este exercício ao põe do 01 por ser
a hora mai commoda; põe- e a imagem da 'irgem '. enhora
obre a ara no altar-mór com vela aece. as; a i te hum

Padre, que encommenda o terço pejo methodo da no" a
cartilha. Começ.50 a entoar doo menino ele malhares ,"oze ,
e segue toda a Igreja alternadamente com grande piedade
e devoçãO. Dura tudo de tres quartos para huma hora,
a qual todo düo por bem empregada, acabando com ella
aquelle dia e começando li noite em louvare de Deos c Sua
Mãi antis ima. Nos sabbado tia maior detença, porque se
préaa do pulpito bum exemplo do Ro ario, por espaço de
meia hora, ao qual he tanto o concurso, que, não cabendo
na Igreja a muita gente, ficn da parte de fMa; e aos que
ouvem 'e recommeJ)(lilcontem depois o exemplo aos mais,
com que a devoção da Virgem, en110ra vai em tanto aug
menta, que não Ó rezüo nesta fórma o que vem ú no .a
Igreja, mas mUltas que não podem vir fazem o mesmo em
sua ca as om a ua família.

\( r ão faUarú por ventlll'a a quem por te modo de d -
voção com canto publico pareça cansa menos propria ela
Companhia, mas a Vo~ a Reverencia, que e te\ e em Roma e
via semelbante devoções que na sQxtas-feiras e sabbados
e fazem na nos a casa professa, c~rto estou que não ha de

parecer cousa e tranha do nosso Instituto, antes muito propria
delle, pois he t.razer almas :1 Deo por toda a maneira, e
por huma tão egura e approvada como a devoçüo da Virgem
Senhora, a maior ele llas devoçõe ; e para que o fruto não
ficp.le só nos Portuguezes, além da doutrina orclinarias que
se fazem aos Indios nos dias santos na nossa Igreja, publi
quei no sermão da egunc1a Dominga ela Quaresma outra
doutrina mai geral, a flual se IJavia fazer todos os domin
gos :í tarde na me ma Matriz, por er Igreja de maior capa
cidade, encommendando a todo manda em á ella seu
Iudios e lndias, como logo se começou a fazer, e se continúa
com grande proveito e piritual e edificação. ahimo da
nossa Igreja á huma hora: levamos adiante hum grande
pendão branco com a imagem do Santo Padre Ignacio, que
leva algum Indio principal das aldêas, se o '11a na cidade,
e senão por outro de respeito.

I! Vão os no"so esludantes cantando a Ladainha. Damos
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volta pelas ruas principaes, levando os IlIllios atli;:mle e as
Indias atl'tls, perlincl aos POl'tuguczes, que e tão pelas
VOlta e janellas, que os mamlem, c, se be nece sario com
pellinclo os qne fh::1o; e desta maneira, com uma muito
comprida procis fLO, chegamos ~l }latriz, e ali postos os In
dias de lIum lado da Igreja e as Jndias do outro, lhe faz o
Padre a doutrina, ensinondo-Ihes primeiro as orações (lo
'atllecismo, e depoi' declarando-Iltes os mysterios da Fé.
perguntando e premiando os que mellJor re pondem. E
porque esLa gente pela maior parte est{l muita inculta, e os
que sabem alguma co lsa são as oraçõe em porLugnez que
elles não entendem; não endo capazes de cathecismo tão
dilatml0 e miado como !te o geral que anda impresso, tomá
mos delte as cou as mais snbsLanciaes e fizemos outro ca-
tllecismo reco pilado, cm que, por muito breve e claro estylo,
estão dispostos os mTterios n cessarias ú salvação, e este
11e o que se eosina. Os Indios o percebem de t:ll maneira por
sua brevidalle e clareza, que não havendo Indio na primeira
doutrina que re ronde se a alguma pergun ta que e lbe
fazia, ti terceira doutrina houverão muitos, c alguns meni
nos, que responclêrão a muitas.

«Servia isto do confllsão e reprellonsão amuito Portuguo
zes quo se achúrão presentos, os quaos so clesculpavão com
a incapacidade dos seus Jndio , sendo quo pela maior parto
são muito capaz s, e só lhe falta a colLura.

cc \.lém uesto cathecismo breve, fLzcmos antro brovi simo
para no casos de maior' nec idade se pau r baptisar hum
gentio, e ajoebr a bem morror bum bapti ado. elos qoaef:
se tem pedido opias' para os lugares anele n;1O e tamos, e
se começâo a fazer algumas; mas porque 11e qua i impos
sivel escreverem-se os moitas que são neces'arios, na pri
meira monção uetermin,'lmo' de os manual' imprimir em geande
quantidade, para quo so possão repartir por todo os mora
flor s, o cada hum ensinar aos seus Indios, instrui-lo em
falta do Sacerdotes para o] artismo o para a morte.

cc Aos Padres do Pad e mandouj;'llmma c6pia dos catlIo
cismo porque a não poeler50 lovar quando farão, o como
são ainda panca praticas na lingua, ervIr-lbes-h50 muito
pam as doutrinas, que sem embargo di so tambom fazem.

« As daqui pela. Quaresma acal :w50 na Matriz, porqno na
nossa Igreja e prégavão ás tal'des, mas agor'a acabadas
OIl:lS, iamos com a mesma proci.; fio alô ti nos a Igreja,
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onde já os Portug'uezcs estão esperando pela sna doutrinai
n qual lbes faço por e paço de outra hora, havendo muitos
que assistem :l ambas, e nisto gastão toda a tarde.

«Tambom as 'istern a amba os estudantes e menino' da
nossa escola, que já pas ão de setenta, e o fazem com tanto
g-osto o sojeiç50, qoe 110 cou a que nos admira naqueUa
idade, e geralmente he tal a indole destes moços, que cada
dia no 'onfirmamo mais na' esperanças de havermo de
ter c\ lIes alguns que recebidos lla Companhia no~ sirvão
muito bem, e principalmente porque (luasi todos abem a
lingua da t.erra.

« \Iém deste catheci mo commum 11a muiLos Iudios que
11[10 de mist r ser instruido com mais particularidade e
vagar, e como se não pócle acudir juntamente a todos, acode
e cm primeiro lugar ao enfermos.

«Deste farão alguns t~1O venturosos, que sendo Tapuyas
pagão, aC3bando de rec.eber o baptismo, morrêrão logo
com evidentes ignaes de ua predestinação. Tal tambem
julgamos a de bum berege Jnglez, que ficando aqui pri io
neiro do tempo em que os liollanuezes tomárão esta cidade,
agora e reduzia, e conciliou com a Igreja Romana.

({ Aos presos da cadêa visitamos, e como os ministros de
J~l-Rei tem todos muito respeito á Companhia, temos ajuda
do bem a algun em seus trabalbos.

«Ao hospital não vamos, porque o não ba nesta terra,
ma e tranhando-se isto em hum sermão, logo tratárão os
Irmãos da Mi ericordia que o bouvesse, se offerecêrão
boas esmolas e se dispõe a obra, que será hum grande re
media, principalmente para os soldado , que não tem outro,
e pela muita gente derrotada que aqui vem ter.

({ Na portaria não damos a e mola ordinaria, porque não
ha nesta cidade pobres que peção de porta em porta. Para
soccorrermos no que podessemos ás pobreza occllltas, e lhes
buscarmos algumas esmolas, pedimo ao Parocbo nos désse
huma lista das pessoas nece sitada , mas não teve effeito
esta diligencia, porque mais facil be padecerem a pobreza
que coofessa-Ia.

« Comtudo nos c.onfissionarios á volta ue outras fraqueza,
se manifestão tambem {lSt3S, e por esta via soccorremos al
gumas necessidades, em que tanto e acudia aos corpo como
ás almas.

(rCOm as cousas da botica se trouxeramos muito, se po-·
12
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uera exercer bem a caridade, porque he a terra muito falla
de medicamentos como de medicas, que não ha: mas do
pouco que trouxemos se dá tudo com boa vontade, espe
rando CJue pelo darmos pelo amor de Deos. nos dará Elle o
não os havermos mister.» - As im continúa '3 logo acaba o
Padre "jeira a Stla c3rta.



CAPITULO JV.

commTTE~l os REVERENDOS CD 'EGOS D.\ nAHIA, SÉDE YA

CA 'TE, A DIRECÇÃO DO GOVER.."iO E PIRITUAL AO NOSSOS

PADRES DO }IARA~lIÃO. - }1O'rm POPULAR POR CA US.~ DE

DO VIG,\IUOS GERAE QUE SE QUERL\.O INTRODUZlR, E D.\

GRANDE PRUDENCIA E A.CERTO COM QUE O PAlmE VIEIRA

ULTDl.DIE:\TE AC DlO Á PAZ E QUiETAÇÃO DE TODO..

Viuva de Pastor por morte de sen IlIu tris imo Dispo
D. Pedro da ilva, a grande Metropole e illn tre Cidade da
DaLia, commettêrão os Reverendos Capitulare os seos po
dere ao nosso uperior, Que então era do E tado do Ma
ranhão, ujeito então áquella dilatada Diocese; conferindo ao
dito Superior todas as suas vezes para poder nomear hum
ou mais clerigo's, pessoas apta' para 'igario Geral, que bem
e zelosamente cuidasse do governo espiritual de tantas e tão
necessitadas almas, por fiarem da virtude e prudencia do
díto operior obraria nesta parte com os olho Wo sómente
no maior c::erviço de Deos e de ua Mage 'tade.

Para prova do que, ofJerecemo a carta, fielmente tra la
dada, do lJJustris imo Cabido:

« Senhor Prelado e Superior da Comp::mhia de Jesu no
Maranhão. - Foi Deos servido levar para si D Sr. Bispo
n. Pedro da , ílva, em 15 de Abril proximo pas ado; e como
lhe succ.edemo na jurisdicção e governo deste Bispado, não
nos occorre pe soa de quem nos possamos valer com tanta
confiança, como de Yo sa Paternidade, por ser c te Bi pado
tão dilatado.

« Pelo que agora se offerece pedir a Vos a Paternidade
queira fazer eleição de hum 'acerdote, que lbe pareça juo
neo e conveniente ao' cargos que lá houver, para ser Yi
gario da Vara, e juiz delegado ad ttnit'cl'silalem callS'anI1ll,
C o que pertence a Provisor, Vigario Geral e Joiz dos Re
síduos, o qnal dará appellação para oVigario Gel'aI, que resi
de nesta Cidade da Ba!lia, é faz comnosco o mesmo tribunal
e ordinario cm todo o Bispado. E á pe soa que Vossa Pater
nidade determinar eleger e nom e:lr, eSea mesma nomeamo!:
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e nella fazemos eleição para os dito cargos em todo es e l1is
tricto.

« E parecendo-1l1e a Vo sa Paternidade dividir os dilO
cargos em dilIerentes pes oa , ou nomear outros Juize rle
legados em outras partes dilIerente , nesse mesmo dÍ'tric.to
do Maranbão e mais Capitanias da nossa jlU'i dicção, o po
(lerá Vossa Paternidade fazer, porque para tudo l!le damos
nossas vezes e poderes, e havemos por nomeada todas as

. ilita pessoas e lhe damos e concedemos jUl'i dicção intei
ra ou repartidamente na fórma que \ia sa Pat rnidade or
denar. Assim tambem damos a Vossa Paternidad poderes
para que poso a remover a qualquer pe. soa que tiver cargo
ou o11icio pertencente a nossa jnrisdicção, parecendo-lhe que
convém assim; que todo o no so poder e jurisclicção con
cedemos a Vossa Paterniuade em todo es. e Jistri to, orno
se nós mesmos em pessoa estiveramos nelle para todas as
cousas, ainda que tenhão necessidade de e pecial ommi
são, porque com isso nos parece desencarregarmo' nossa
consciencia fiando de tal pessoa como a de Vossa Patemi
dade o bem espirltual de nossos subditos, como de quem
lhe ha de procurar com muita efficacia.

« E para mais segurança desta materia de tanta impor
tancia por todas as vias e modos passiveis em direito, e
além do sobredito, tambem constituimos a Vossa Paterni
dade Ouvidor da Vara e Provisor em todo o districto des a
Capitania e governo, com poder de subdelegar a jurisclicção
desses mesmos omcios, todas as vezes que lhe parecer con
veniente ao servico de Deos e bem commum das alma . Fa
ca-nos Vossa Paternidade mercê mandar ao neverendo Pro
visor ou Vigario da' ara tome conta do dinheiro da Chan
celaria até á morte do Senhor Bispo, que foi a 15 de Abril
em buma qllinta-feira de madrugada do presente :mno de
1649, e o que se achar se depositará em pessoa abonada,
se não houver huma letra segura, para que o dito dinheiro
se entregue em Lisboa a Mathias Lopes, familiar do Santo
OJIicio , morador na Calçada de S. Francisco; do que tudo
nos avisará, para dispormos o que fôr mais conveniente; e
de 15 de Abril por diante se arrecadará o que tocar á Chan
celaria, para o que se nomearú pessoa abonada para que o
cobre, e tenha em &eu poder as cousas que pertencem á
Mitra para o futuro Prelado do que lhe toca: e havendo aqui
cm rrne sirvamos a Vossa Paternidade, o faremos de muito



boa vontade todo e cada hum em particular. Bahia, 'lO de
.'etembro de 1649. - O Deiio Lniz Pinto. - O l\lestre-Es
cola Diogo Lopes Cha.lIes. - O Licenciado F-rancisco da Sil
1'1[" -- O Conego Clemente Fialho. - O Chantre Seba.stião
de BlIlhões. - OArcediago Antonio Pinhei1·o. -José Pinto
ele F1'eitas. - O Conego André Gonçalves ele nlello. - OLi
cenciado Antonio da Cos/.a. - F-mncisco Pereim. »

Esta carta chegou ao Maranhão no anno seguinte de16-0,
tempo em que já não havia Padres naquelle E tado por te
rem morrino o ultimas ás mão dos lJarbaros Tapayas Urua
tys no rio Itapucurú, como já deixámos escripto em outro
lagar.

Por cuja causa, emquanto não chegavão novos Padres e
Superior da Companhia, resolvêrão os letrados j;1a terra que
visto ter expirado com o defunto Bispo toda a jurisdicção do
Vigario-Geral actual, podia o Clero eleger outro, e depor o
que actualmeuteexistia, parecer sem duvida menos prudente
que não podia deixar de trazer conseqllenc.ias pessimas, e
para o socego das consiencias nada eguras, parecendo mais
acertado conspirarem todos no que até ali governára com
provisão do IllustrissimoBi1lpo, evitando com isto o perigo
de mais pesado 'ncontros na supposição de serem os povos
de orclinario mais amigos de novidades que amantes da
razão.

Fosse o motivo qual fosse) que nunca deixrlJ'ia de ser ou
o de maior paixão ou de maior empenho, o Vigario Geral
que ervia ficou apeado do cargo, e eleito outro em seu lugar,
que ustentou o po to apezar da repr sentaçães do primei
ro) de que resultou embarcar-se este no mesmo anno e
ir-se queixar a EI-Rei da manifesta violencin e injurias que
se lhe fizera, não havendo erro que o podesse privar do
omcio, a que tinha acudido com zelo, assistido com credito
e sustentado com inteireza.

Ficava ainda este Vigario Geral em Lisboa esforçando o
seu requerimento a tempo que o Padre Francisco Venoso
com seus companheiro partira para o Maranhão, onde che
gado que foi recebeu logo a carta do Cabido da Bahia, em
virtude da qual, como Superior que era, e pelos podere que
nelta se commettião, confirmou a nova eleicão, não atten
dendo menos ao socego das consciencias qu'e á utilidade da
paz commum, que precisamente se havia alterar no mesmo
passo que e quizesse alterar ao eleitores a regalia e no
eleito a po e.
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~Ins como o uepo_to não dormia, e repetia em ,Li'lJo:l
pelos tribunae o seu requerimento, \ encidas todas a de
moras que semelhante3 negocias levão na côrLe pelas con
tinuas e muitasoccupaç.õe dos mini tros, em que gastou mais
ele hum anno, foi ultimam 'nte de pachado com ordem ex
]lres'a de Sua Magestade, para que o Capitão-mór Gover
nador o repozesse e rnellesse de po e do seu antigo go
verno.

Alegre com o llespacho, ~ó lhe faltava a oe asi;1o do em
barque, que urcvementc e lhe orrereceu na carav~la cm
que partia para o ~Iaranbão o Pndre Vieira com cus com
panheiros, com grande cOJltenLamento do novo pretendente,
assim pela boa passagem, como pelo que poderia iotere aI'
na sua boa companLia ; e no verdade não se enganou, por

.que a não ter por si a prudente conducta do Padre Vieira,
r,orreda maior risoo a sua causa, e ser-lhe-hião nece sa
rios novos e mais trabalhosos requerimentos que os pri
meiros.

Chegon finalmente a s3]ramento, sem se saber a que
vinha, senão quando fiado na segurança do cargo pela iocon
trastavel força da real ordem, a apresentou logo ao Capitão
mór, que deferia para o dia seguinte, emquanto o Suppli
cante descansava a execução.

Porém o 'igario-Geral, que no Maranhão dormindo,
parece tinha sido mais esperto que o ouLro na Côrte
acordado, tiuba já tirado, pelo sim pelo não, huma tal de
vassa contra elle, na ausencia logo que fez para Portugal,
receiando-se talvez da volla flue fizesse, que em lhe dar
nem ao menos huma noite de 110 pede, ao tempo que e
achava gozando do dese.anso da primeira noite sem os ba
lanços do navio, lhe derão repentinamente os officiaes da
Justiça Ecclesiastica hum tal balanço, que da propria cama o
lançárão em a cadêa publica da cidade, com pasmo ea som
bra do pobre e descuidado clerigo, que clamava por reme
dia ao Capitão-mór, que em tão grande e tão raro aconte
cimento não sabia o que fizesse á vista do muito que ainda
mais clamava o actual Vigario-Geral, protestando se lhe se
gurasse o preso incurso em varias crimes na antecedente
devassa.

Mas' quem levantava com mais desentoados grilos o triste
tQm daquelle motete era o povo, que a fogo e sangue jm~

pedia a posse do novo Virrario, rJuerendo a todo o risco sus-



tentar a sua primeira eleição pelo muito que na sua graça
se tinba já introduzido o novo eleito.

Fazia-se intoleravel ao despojado a não lhe vaLer a pro
visão e ol'llem real, em qlle vinha tão canHado, que nnnta
lhe passou por pensamento as pesauas mei::ls que lhe llaviâo
metter n::l peroa, disfarçadas em huns grilbães, flue a
carcereiro lhe metteu por ar lem do novo Viga rio ; e ainda
que ao Capitão-mór parecia c1es::lrrazoado o procedimento e
manifesta a violencia que se fazia ao seu afilhado, munido
nada menos que com :.I protecção real, que mandava ao
governo o mette se logo de pos e, e te comtuc1a se não
atrevia a embara ar com a força outra maior 1'or\;a; porque
temia a do PO\'O já meio amotinado em acudir pelo eu Vi
gario, pelo bemquisto que estava de todos, a quem pela
me ma razão de os experimentar firme naquelle premedi
tado encontro, Linha feito e obrado tudo muito á sua VOJl
tade e' sati facão.

O que postõ resolveu o Capitão-mór convocar huma junla
em que entrOu o Desembargador Syndicante, como tarnLJeru
o Prelados das religiões e o actual' iaario, que todo' uni
forme rogárão ao Padre Vieira quizes e tambem as istir
pelo que dizia respeito ao serviço de ua Magestade e so
cego daquelle povo,

Em tão critica circum tancias recu 'ava o Padre a istil',
poré'm houve de obedecer, fiado talv 'I. em que eguil'ião o
seu voto, que era o que 'e poderia oU'erecer mais commo
do 30 futuro prejuizo de ambos os pretendente::;, e porque
nüo poderei com palavras mais proprias referir o fim de la
cOlltenda, continúo como 'o lUlno, com a mesma carla de
Vieira. Assim diz:

« Por me livrar desta Scylla e Carybdes procurei qualJto
pude não me achar na junta, mas foi força ir a ella, onde
os pareceres dos Prelados inclinavão todos para ;J parte
onde e tava o desejo do povo, e só hum houve que pedia
tempo para stud3r o caso (como se ainda o não soube se,
sendo tão publico). Quando me locou a fallal', di se que
não via de que fruto podessem servir nossos pareceres
nesta controversia, supposto não haver para a decisão deUa
quem no Maranbão podesse ser juiz, nem declarar qual dos
dous fosse o Vigal'io-Geral, pelo que elles mesmos o fossem,
e que se lbes pedisse primeiro que pelo bem da paz se qui
ze sem compôr e ajustar enlre i.
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« Approvou- 'e o meu parecer e quizerão que cu fosso o
que o proseguisse.

c( Tomando então comigo onovo "\ igario. que tambem es
tava na junta, me fui com eJle ~ cadêa. onde estava o outro,
e ambos pozerão todo o negocio em miob<Js mão .

( O expediente que tomei foi qoe ambos fos em ligario'
Geraes, o primeiro !lo Pará, onde tinha sua casa, e o e
gunclo do Maranbão, onde tambem tinha a sua, divillinclo-sc
da mesma sorte o governo e piritual, as'im como .'ua Ma
(Testade o tinha já dividido no ecular e politico; o que
taml)em foi conforme á mente dos Senhores Capitular s da
Babia, os quaes prudenlis 'imamente aponlão na sua carta
qne se parecer conveniente dividir-se ogoverno ecclesia lico
em dua Vigararias-Geraes, por serem lão dilatados os di 
trictos, se faça.

« Compostos nesta fórma asjurisc1icc·ões, não foi c1iflieulLoso
compôr os animos elos dous competidores, os quaes logo se
abraçi!r:1o e perdoárão; e o que linha mandado lançar os
grilhões se lançou aos pés do oulro e lb'os tirou de joelhos.

« Logo se farão ambos comigo â junta, onde lodos ap
provárão o que e tava feito, menos o povo, em quem os
afIectos são menos poderosos, vendo sahir dos grilhões ao
primeiro Vigario. •

« E aRsim por este meio tão suave apaziguou Deos os
motins que já se ião semeando e depois brotárão, c e evi
tárão as inquietações e.concurso com que em semelhantes
casos se costumão perturbar os povos e embaraçar a.
consciencias, e se impedia ir o negocio appellado para o
Reino, onde scrião bem ou mal julgados os nossos provi
menta.

c( Por estes e outros inconvenientes senti muito que o
Padres tivessem aceitado a commissão do Reverendissimo
Cabido. e tambem porque nestas partes ha poucos Ecclc
sia ticos em cujas letras e coúsciencias possa desencarre
gar seguramente a sua quem quer dar boa conta de si aDeo .

« Bastão-nos as nossas almas e as dos Jndios que formos
tendo a nosso cargo.

« Pelo que, peço muito a \'ossa Reverencia o queira re
presentar assim aos Reverendos Capitulares da Babia, que
se sirvão de nos alliviar desta obrigação e encommenda-la a
outros mai.s desoccupados) e que com menos inconvenientes
a po são executar.
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« Bcm vejo haverá quem lhe pareça que esta depen~

deocia cios Vigario'-Geraes de mais da autoridade, Lambem
nos póde er ele grande importancia em occasiões em que.
quando 1I0S não seja muito util termo-la nós, er-nos
muito damnosa, e:J. tiverem outros' mas esLa razões de
Estado, meu Padre Pro\'incial, já Dcão além ela linha,

( O Cabido diz, qlle descarrega sobre nós a sua con~

'cienci:J, e jil que Doas e nos o Instituto no livrou de seme
lhantes cargo, melhor nos está que carrão por outra
conta. »

Assim erenou o prudente juizo do grande P:H1re ntonio
Yieira huma tempe tade, que prometLia raios e ameaçava
cori co em que precisamenLe, :llém da reputação, havião
de n:lLlfrag:Jr a' vida de muiLOs e a. con ciencia de Lodo '

Não sei o tempo cm que o Padre..: contifildrão na no
rneaç.ilo de Vigal'ios, que no mais (Iue pertence ú dignidade
o no os ex.erce-Ia fór'a la Companhia sem expresso pre
ceiLo do Summo PonLifice conforme eu louvavel Instituto,
seria faltar ao voLo,

ei que o goyerno do E·tado, no que tocala ao e piritl1al,
esteve sempre annexo ao Bi pado da Babia, que daria nova
providencia conforme o requerimento do Padre \ieira, até o
anno de '1679, em que o Maranhão teve o primeiro Bispo na
pes Da do IIlu tl'issimo D. Gl'egorio dos Anjo, Conego secu
lar da nobili sima ordem de S. João Evangeli ta) como a
seu tempo veremos.

EnLre todo os que tiverão o governo e piritual até o diLo
anno foi o sempre veneravel e douto Padre Frei Cbri tovão
de Li boa, Religioso de ,'anto AnLonio, que com L com
panbeiros, melhor dissera com '12 ervos de Deos, fundou
com geral edificação e ta exemplarissima ordem naquella
capital, e além do governo da sua Religião, te\'e tambem o
e piritl1al de todo o Estado por qua i 12 anno até o de
163li, em que voltou para PorLugal, tendo go\' rl13do com
exemplar virtude e rara prl1dencia, endo por ultimo no
me.ado Bispo de Angola, que primeiro o chorou morto, que
gozasse do suavíssimo cheiro de suas "ingulare~ vil'tude·.

Erecto o Maranhão em Bi pado, ficou de annexo do da
Babia, e sujeito ao MetropoliLano ue Li boa, as im como
depois o elo Pará) para onde e coslumão interpôr :\, ap~

pellaçãe desLes d011s Di pados.
~\1D~



CAPITULO V.

rTIDLElnA. TOHi\lEi'\TA E illOTLI POrULh.R i'\O i\JARAXlIÃO P n

CA Sr\. DA NOVA LEI SOBRE O H,JUSTO CA'l'1VE1nO DO

] -mos. - PEmCI CO)I QUE o PADRE VmInA SOCEGA o

ilBl1ES, E SE OPPÕE AO li\lPETO DE TÃO PHECIPITADA COR

llEr'iTE -O fAIOR PERIGO DOS SEUS SUBDl'IOS.

Tocámos com as m::io , pela não podermo levantar com
trIO dú marcado peso, aquella pedra de e candalo para
abalar a qual forão sempre muHo fracas as maiol'e força,
dellililados os meio. e qua i inutei as maiore tlilig ncias.

Era o injusto cativeiro uos ludios o peccauo orj.ginaL e
halJilual dos moradores daqueUe E'tado, querelluo que os
miseravei fossem seus e cravos, sem mais titulo que en
trarem armados em suas terras, matar huns, e amarrar
onlros, e a torto e a direito celebrar vendas de sangu bu
mano, que eslava clamando pela liberdade, e causando hor
rol' c escandalo aos olhos da piedade porlugueza' venuo a
buns infelizes, por falta de forças, pri\'ado não só da sua
terras, mas tambem das proprias vontade, sem aproveita
rem os brados dos I11issionarios para espantar a fereza de
tão encarniçados lobos, que nunca jámais se quizer::io accom
mod·ar a servir-f'e dos lndios como livres, merecendo tal
vez com e la su:} tenaciuade, que sens descendentes chega 
sem a tempo em que nem ainda como taes os tive sem
para sen servir,o, antes os vissem superiores nas Hntagens
e isenções com que farão ex.cluidos do primeiro e de polico
dominio ue seus antigos pos~uidores, contando estes inju 
tos cativeiros sua origem dos pL'imeiros descobrimentos
pelos Portuguczes, cujo principio clizião nunca teria fim.

E a faUar a verdadc, a expericncia mostrava quc ou os In
dias, que erão os mais , ou os mesmos Portuguezes, que
erão os meno , havião de acabar na empreza; porém en
ganárão- e todo, por e não poderem dar forças bumanas;
conlra as divina, Ilem as astucias elos homen Oppol'-se



confladas ús ineviL:lVeis tli 'po íçôes t1 ua 31Li ima e ad-
miravel Providencia.

Teve finalmenLe fim a elJganosa per'uasão desLes hallucína
dos moradores, e Liverão rim glorioso o aliveiro; o erIJe
os mais iI' umspel~tos liver50 sempre por impossivel, que
como e sll[lpunha peccatlo ori?"inal, necessiLava de hum vi
gorosi imo e glorio issimo l1edemptor; pOl'óm mais que Ludo
ele zelosi sima aCLividatle e per picaz conuucta no minis
tro tlesLa grande obra, de qne não pos o fallal' Sl3m as
sombl'O em re peito e em os vigoro os ímpetos ue huma
ex.lt'aorclinaria complacencia' vendo efl'ectuada hnma lei
por que 11 pira vão ha mai de um eculo o zelo ela maior
gloria tle Deo , e o socego da mai Limoratas con ciencias.

Vivão poi' em perpeLuas eternidades, o Clementís imo
Rei, e o mini tros por conta de quem correu esta gloria
sem pre excelsa da ~\açi1o PorLllglleza.

Con tanLe foi sempre nos erenissimús Reis de Portugal
a piedade e jusLiça com ([ne repelida \' zo' e 110m rão
na Iibcnladc do pobres Indios, e protecção de Le. d gra
raclos nacionae , da me ma sorte no Jlaranhão e Pará, que
TI 1 razil no ens jlrincipios.

TinlJão todas a' me mas I is quo reprímião as inju liças
que se usavão onlra a prot ndida libenlad .

I~f'ão ITicazes os meio' mas erão de ordinal'io lastimo os
os fl n .

Clamav:io as leis pela liberdade, e clamava a libertlacle
pela ex 'cução das leis porl]ue nun a fallarão estns, nem dos
Monarchas Portuo'ueze se podiâo queixar o lndios, nem
de tanta' de ordens () ~Iissi(}nario" que ao mesmo Lem[)o
que at1miraviío a piedade roal, não podião ver s m pa mo
a inacrüo do governos, l) qnem o lemor continha' entre os
limite da pl'utlcnci:l, ventlo- e sem I'orças para rebater o~

impeLos de Ill1ill povo illtlomiLo, que em materia para elle
tio en ivel não podia deixar de perder o respeito.'1 pro
pria fideliclaue.

Nascendo Lodo o exce o, não da faHa da I, i, ma (1:1 in
observancia delln porf.ltad 'meio:i, e por falLa de hum re'o
lULo e aC~lLlLelado minisLro da sua ti vida oxecurü .

Domos disLo alguma noticia (lar o acaso .enconLI'lll'em
estas memorias a curiosiLlatle üe alguns leiLores flue a não
cle~esLim 1]1.

PCl'miLLir,io-se no Ul',lzil n' r,alivciro:> feito conforme o
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dir'il0 pm guerr:1 ju La, e segundo a opmlao mais egnra
do ,Turistas: e da mesma sorte, e com o me mo moUro e
p rmillir?io depois no Maranhão e Pará; porém :1c1vertin]o
o minL \.1'0.:- de EI-Rei o muito que abusavão os Dl'azileiro:s
Ilas leis de 1570, '1585 e 1595, que pel'mil.tião os ditos cati
veiros nos casos apontados nas me ma leis, conforme o
commUll1 do' autorl'5; multiplicando-se á ombra das lei
recles a injustiças das leis da ambição, con ultárão a ma
teria ao Piedosis imo Rei, que- mandou totalmente probibil'
no Brazil todo o genero de cati\' iro de lndia <linda no
caso pel'mittidos lU direito, na lei que. e pas ou em 'lGOü,
;[ qu::ll se manelou publicar com cxpre ões tão npertada ,
que totalmente e probibia elar ouvido a todo e qunlquer

.requerimento, que parecesse encontrar o dispo to na mes
ma lei.

Assim se observou (lahi por c1i:.lI1te no Dl'::lzil, com :1 cir
cum'tancia de que Ó desse tempo em diante cre cêrão
aquelles moradores em cabedaes.

1'\0 anno de 1615 tomál'ão po se os Portugueze elo ~Jara

nhflo, e com a primeirn conqui ta da terra derão tambem
por conqui tada a liberdade do lnelios, naturne enborc'
«la me ma terras em que nascêriio, e n que ó podião ter
direito o Serenis imos Reis de Portugal e.T 'vi ela Dulla do
:3ummo e niversal Pastor Alex:mdl'e\I, com que dividio
o globo terraqueo por l1uma linhn, que h:1már:io mental
entre (IS duas MOharchias Portugllezil e Ca telhana, com o
especioso tiLulo da promulgaç:io do I~vangelho aos que o
quiz.essem ilbraçar, e com guerra aos que com as armas o
pretendessem impedir: porém nem esta, ncm outra :1lguma
força ao que se não quizes em sujeitar, por serem legiti
mos senhores do que po 's lirão com tão bom titulo, como
:l benigna doação l1ue a elles, como á mai nações, tinha
feito o Supremo e Eterno Autor da nntllreza ·humana.

Feita por Sua Santida(le estn demarcação em virtude da
linha mental, cortando Norte-Sul pelo meridiano de 330
grãos de longitude na linha equinocial, correndo para o
Oriente :1 Portugal, e para o OccidenLe a Castella até intei
rar cada llUma elas corôas os s 11 180 gr~os' conforme a
concessão pontificia, ]Jnrece não tinhão mais ju os Portu
guezes qtle promulgar aos lndios o Evangelho, e . e
JHes o quize_sem boamente receher e aproveitarem-se
,tas convl?nienri:ls da nossa amizac1 vivermos rom os Jnclioil
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:lmig:lvelment I servindo-nos com elles a sen contento, c
pelo interesse que de nós recebessem pelo seu tralJalho.

Por "m os moradores dest E tado, exceptuando o.
que nunca e dcixárão preOCCllp;lI' de te erro commum, tem
para si e alIirmão que com as terra receberão os primeiro
POyoaJore o domir,io das liberdades dos eus naturae ,
clue Deos lhes dera para seu erviço, por erem gente bruta,
a quem 11e mais conveniente o cativeiro no gremio da
Igr ja, e em poder de quem os doutrine nos mysterios da
Fé qne e tarem-:'e matando uns aos outro, e vivendo nos
mato ;1 m:meil'a ele féra (como e tudo isto 'e não pode e
fazer no estado ele livre.) . propo ição para elle a m:Ji e
candalo a, e que tanto tem cu Lado ao Mis ionarios da
Comp:Jnhia.

Accrescentavüo mais, que a restauração do Estado elas
mãos 10 Fl'anceze, el pois dos fIollandeze , fÔl'a á custa
flu muito sangue ele seus ascendentes, a quem em premio
. e oncederão os JJldios, e por couseauinte a todos o seus
ile~ end nles (como -e o Indio os chamassem para a CO])
qni ta ou para el130ITerece em cm algum tempo a perda
das Sllas mesma liberdades).

Além de que, se havemos de dar Cl elil.o á v rdadeira
notici:J. ,obre que se fundão nos o e cripta) ao~ Illdio'
I) :JlenLi:ls ele CIl. ai' o' deve o Estado hum:J grande parte
de SlIa rc tamarão, que a não desamparar 'm estes os Fran
eeze pelo no. o partido, animados do nossos primeiros
Padrcs, não seria por enl.;1o tão faeil d CaD eguir a fi1

preza nr! circumstancia de tão limitado poel r dos Portllgue
ze . -'omo jú dis emo _

O que po to todos e quaesquer ra io(;inios que e
fize sem contra :l liberelacle dos lndio rflo erroneo inju
tos, e hum continuo trope o elas almas o sustentar e tes
di 'cur o : ma e ta razões naqu lIe tempo erão aj'm de
fracas, de nenhum vigor para derribar a hnma po (pres
cindindo da boa ou má fé) tão 3neigada e qne se não po
di;) (li. pular s lTl 0Tave perjO'o dos argllentes.

13 m o experimcntúrão. e mnito á sua u'ta, os no .0
Padre Manoel ornes e Diogo l\une, vendo- e obrigaclo~

a ceder :'IS vioJ neia do povo, e embarcar-se para a Incli:Js
ele Castella no anilo de '1618 para '10, a buscar na cOrle de
Madrid o remedia do" p rseguiclo~ Indios, .

.-\s:-im rOl'l'Cll lirre a :1mhi(jo do ralircil'os ::ll("' o (lr
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102'3, cm qne cheg:'l rITo ao Haranhão os Paüee:; Luiz lí'igneira
e Henedicto Amodei, que humati vezes mai , outras
menos, impedirão pela' mec1iflas do tempo as ue mellida
inundações das mesmas inju ti.as, aLé que morLos pelos
Tapuyas bravos o ultimos Padr s, no de 1G/t·9, oltárão
todos o diqnes ú ,un insaciavel cobiça os moradore , inun
dando afrueU's erLiíes com tropa volante " que não fazião
mais que amarrar e conduzir os mi era veis Indio a hum
pesado e irremediavel cativeiro' tanto a im que escan
dali ado summamente o "\ igario Ger:Jl do E tado, Matheu
cle Souza, H;lO bavendo quem proleges e o IncHo senão
os Padres da Companbia (tãu omlUum era entlio aquella
causa), obrigado ela propria con ciencia, e razão uo caro'O

.que servia, e nua ele paixão, como então diss. deu na
Côrte hlllTIa Lal conta, e com tão vivas t'azôe a xprimio na
presença de na i\fagestad que o Piissino ~Jonarctla o
~enhor D. João IV, cOlOpadeciclo de tantas in,iu tiças e vio
lencias, mandou por lei de 'lB5'3 prohibir totalmente o ca
tiveiro dos Indios no Maranhão e Pará onue ordenava com
a maiores força . e ob ervasse a lei pa saJa no me mo in
tento para o 13razil no d" '1600, sem ainua permitLir o
ca o exceptuados em direito. '

E ta lei mandou o mesmo cnhor pór em x.ecuç50 no
l\faranl150 e Pará pelos mesmo' dou Cí1pit~es-m' res que
partirão a governal' o E tado no mesmo navio m que foi a
Mi são, alguns meze' antes da pal'Lida para o mesmo <.1.0
PatIm Antonio Vieira; porém pelo' motivo::; que ignoramo'
se n50 publicou ar[uella ató o d.ecimo quinto dia ela chegada
do mesmo Padre ao j{ilranh50, em ql'LC mandou ao som ele
caixas publicar a dita lei o Capitão-mór Ualll.wzar llc ouza
Pereil'a, eomo SU:l Mago tade lhe manftava, qu foi o mesmo
quo to ar a rebate para flue O' m ratIore' da ci lade riu

. Lniz se :ljuntassom logo arJ11illlos na casa e tel'l'oil'O da
Camara, seguindo as vozes do Procurador della Jorge do
Sampaio o Carvalho, oo~lu se resolvoll elefcnd r a illju::;liça
da callsa Ú custa das vidas, ele sorte ([no se não cum
pri se a lei, e se oppozessem ÚS onlen uo Ca[lit5o DalLll:1zar
de SOUZ<1, flUO a pretcoüia dar ú ox.e(;uçào, A primeil'ôl consa
que fizarão foi arrancar a lei do lugar onele estava atnxali:1.
l\'segunüa levantar lluma voz cio meio llaquella amotinada
t~lrba, q\le se lançassem fóra o::; Padre' da Companhia, por
lerem sido os autore', e os que tinhüo pro 'urado o con::;e-



guido :J dila lei. De todo islo e elo mai' que se eguio
quero ter () go lO de cOmmUDlc.ar ao leitores:Js mesma ex.
pres õ s do bom Padre", ieira n:J sua me 'ma carta ele 22 de
~I:üo de HiG3, de fpIe j{l acima 1izemos menção por me não
aber explicar mellJor que por e ta eloClu nte penna.

« Como 08 no sos intenlos e :\Cç,le erão tão conlrarias
Ú· (lo c1clllonio, tratou o inimigo de semear zizania obre
e le grão tão limpo, e f(}-Io com tanla a"lucia, que no põz
a perigo, não só ele arrancar a elle da tel'l'il senão tambem
a nó . Tinha mandado nesta occa ião 'U3 :\lage lade huma
lei na qual declara por livres, como ne e Brazil, a todos os
lndios deste Estado le qualquer condirão Ilue ejão.

« I nblicoo-se o bamlo com caixas, eaLnxou- e a ordem de
. na \lage~laLlc na porla da cidade, O elIeito foi recla
marem todos a mesma lei com motim publico na Camara,
na praça) () por tOlla a parle, sendo as vozes, as armas, a
conl'u ão e pertlll'b:l\ião) o que costuma haver nos maiore
a o l' 010 tos todos a penler antes a ,ida (e ::Jlguns lJOuve

que (li s rão a alma) do que con cnUr que se lbe hou
ve sem tirar cl a a o que tinhão comprado por cu di
nheiro. i\prov itou- e da occasião o demonio, e pôz na
ling'ua (não se sabe de quem) que o Padre d.a Companhia
1'01'50 o que alcançárão de El-Rei e ta ordem para lbe ti
rarem o Indio de casa, e o levarem todo para as ua
aldêas e. e fazerem senbores dellas, e que por j so vinhão
agora tantos,

c( Achou esta voz facil entrada não ó nos ouvidos, mas no
animas do vulgo, ati ando talvez n lobareda alguns 1ue
tillbão obrigação de a apagar; mas esta a de graça qu o o
da mesma profissão ejITo de orelil1ario o mai apaixonados
contra nós' porque só elles querem 'valer na terra e oiTen
de-lhes o olhos tanla luz na Companhia e posto que hou
"es e pe oas das mais graves e autori ada , que se pozerão
em campo por nós, comtudo contra hum povo furio o
llinguem pr \alece,

« O furor que tinhão concebido 'on1ra a lei de El-Dei
(á qual tambem não pereloúrão, arrancando-a donde e 
tava) todo o converterão contra os Padres ela Companhia,
não duvidando já de fazer alguma grande demonstração com
elles, mas tratando, ou tllmulluando emqunl bavia ser. Para
o fazer com maior j ustiflcação) como a elle' lhes parecia,
formárão huma proposta ao Capitão-mór Governador, em
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nume da i\ubreza Iteligiusos povo de lodu o l~slaL1Ll

na qnal lhe requ \riJo levanta se u bando> allegando quc a
republka e não podia sustentar em Indios, e que o ele que
'e servirio crão legitimamente 'ativos; q le a' entradas ao
sertão e resgates erJo li iLos, qne os lndios erão a mais
bal'h;Jr<l e peior gente do mundo, e que se servisselll
com liber laele se havifio levanLur contra os POl'tuguczes: e
outras cousa a este mOll0, humas venJatleiras e outril' du
vidosa , e as mai totalmcute falsa' e errllda',

(~ E ta proposta, as"igo;Jcla pelos PJ'clauo. das religíüe ,
pelos dous \'igarios Ccrae., nos manuou a Camara, para que
t:Jmbem a a 'sigoassemos. E2cu 'úmo-oo' de o 1'azcr, porém
in"i tirrio a quc re, pomle "cmos. Parec li a todo' os Padre:
que llevialllOS re 'pomler, e que a rcsposta fu"se amai 1'a
vOl'avel ao povo, quanto désse lugar a coosciencia, para que
entendessem que só obrigado della nos nã) 'ouforma.\'amos
em tudo o flue úlles querião.

« Feita esta resposta e appnwacla por luL1o, o PaLlre' 1'_
vúrào-a dous ao Vereador mais velho, qu be pe soa
muito lJUtorisada, Capitão-mór que ficou do Uurupú, e dos
maiores devotos e bemf'eitores que tem nesta partes a
Companbia. Era em papel npal'lado, para que podessem
usar delle, ou não, como lhe.' pal'ecessn. lJi"serão-se as
misslls todas dnquelJe dia por esta tençJo; e no seguinte
estando nó conferindo que mai::> oraç~Ges e penitencias se
havi50 applicar, era a primeira hora da noite, e eis q~le ou
vimos llUm tumulto muilo maior que os pa. sado, o qual
cada vez oava mais, e se vinlia avizinhando ú nossa casa.
~ahimos a. huma varanda, e as vozes que se onvião erã :
-Padres ua Companhia fóra, fóra inimigos do bem commUffi.
l\Ietlão-os em duas canôas rotas! - Entre a vozes reluzião
as espadas, das quaes cscapúrão com muita diITiculdade o
piloto e alguns marinheiros da caravela cm qne viemo,
contra os quaes al'rernettoll O povo, quereueto-os matar por
nos haverem trazido.

« Emfim o tumulto crescen de maneira que para osoe gar
foi neccssario que o Govornador com todas as tre com
panhias que aqui ha de presidio, com balas e mechas accesas,
os viessem arrancar das nossas portas. Não Louve porém
em todo este tempo, que seria espa(;o de lmma hora. quem
se atrevesso a pôr as mãos nellas; só oVereador flue jú di 
s,em s entrou l pl1dil', Llue quizcssemo por alguma lllodc-



ração no nos:so parecer obre o. ponto que Locarão á li
berdade do ln!lios, para que com isso se moderas e tam
bem e aquieLa e o vovo.

« Re rondemo -lhe com eleclarar a grande ,"onLade que
tinl1amos tl servil' a esta republica. da qual Lambem n'
eramo p:lrte, poi' vieramos p~U'H vi,er e morrer nella, e
que por e ta causa no no'. o p::Jp 'I seguiramos a opiniüe
mai' largas, filvoraY'i ao moradores e que ó lhe nega
vamos nelle <lCJl1illo que em con ciencia lhe não podia de
nenLll1m mouo pert 11 er. Ou o nosso primeiro inLento fôra
não tIa r pa recer ne La ma teria; pelo. não desagradar, mas
fTue obrigado' delle me mo a dizer o que enLiamo falta
l'i::Jlllo muito ao que de nós se esperava, e cU seramos
cou a alb ia da ju tiça e da verdade; e no caso que, pelo
contentar, nós o lhe cmo então, mereciamos não só que
nos lança sem fórn, senào que no tratas em mtúto peior.

« Sobre isto lhe referimos como em Lisboa renunr,iára o
Padre Manoel de Lima o olIicio de pai dos Chri tão J como
na India, e eu o da admini trnção f) repartição dos Indios,
1udo afim de.evitar encontros nesta materia com os Portu
guezes, cuja almas primeiro que as dos Intlios vinhamo
buscar ao i\Iaranhão. PartlO- eo rereador bem satisfeito da
no sa respost~, e resultou o vir elle pela manhãa do dia se
guinte com os mai em fórma de Camara a 1erem sati facão
comnosco sobre o tumulto !la noite pa~sada, estranbando
muito o atrevimento do povo, e sentindo que na terra em
que elJes governav<lo tives esuccedido tal desr.ompostura; e
o mesmo cumprimento vierão tambem ter comno co o
mais gra ves ela terra.

C( Aquietárão-se com isto as vozes e os tumnltos, porém os
animos pouco ou nada se socegárão. Cada dja d'ali por
diante nos levantavão hum f:llso testemunho. Dia da Purili
Cacào de Nossa Senhora fez o Padre Francisco Velloso a
elo·utrina aos Indios. como he costume á primeira mi sa da
madrugada, e sendo que ele industria só lhes ensinou a
orações, sem lhes faUar ontra palavra, disserão depois que
prégára aos Indios, que todos erão forros. D'ahi a poucos
dia nos escreveu hum Prelado de eerta religiãO (assim no
tratavão) que lhe tomáramos quaLro Indios que anda vão
trabalhando nas suas obras, para nos irem remar huma
caD' a, estranhando-nos muito semelhante termo; e nem tal
can6::t, nem taes Indios houve, nem sombra de fundamento;

-14
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sobre que tal clJimera se podes 'e levanlar, logo e palllou o
Procurador do Con elho que hum Indio lhe fugira e se reco
lhêl'a na casa dos Padres, e que lá lh'o tinhão escondido,
sendo tão grande falsidade como as demais} as quaes nós
sem nenhum estrondo tiravamos logo a limpo; de maneira
que conslava serem todas invenções de genle malevola,
com que cansárão e desi tirão deste modo de perseguição.
Não faltou neste tempo quem lembrado da di.ITerença com
que foramos tratados e pretendidos em Cabo-Verde, quasi
esteve arrependido de se não deixar ficar lá ; mas esta mes
ma perseguição devia animar mais nossa confi:mça, pois o
demonio nunca procura estorvar senâo onde prevê alguma
cousa que temer, etc. »



CAPITDLO VI.

COPIA D,~ RESPO TA QUE DERÃO OS PADRES, E DE CO~lO

ULTIMA~IE 'TE OCEGOU TUDO A GRANDE PTIUDENCIA no
PADRE A~TO 10 VIEIRA.

Tendo diante com os mais documentos a resposta que
derão os nosso obrigados do povo, obre o que mandava a
lei a favor da liberdade dos Indios, pareceu-nos oonveniente
dar delta cabal noticia, para que se nlio sepulte nas treva do
esquecimento humas memorias, digni simas da luz publica
pela claridade que nelta nos commlmica quem na sua
formação teve a maior parte, e ao que se deve suppôr, a
grande comprebensão de seu autor o grande Padre Antonio
\"lei ra. He a seguin te :

« Senhor Capitão-mór Governador Dalthazar de Souza
Pereira.- upposto que esta representação e faz a Vossa
enhoria em nome de todos os Religiosos deste E tado, no

qual numero entramos tambem nós os da Companhia, e por
fIue o enhores Officiaes da Camara desta Cidade nos instão
que ou as ignemos ou respondamo , não podemos deixar de
dizer a Vos a Senhoria o que neste particular sentimo ;
porque nem em todo elle se conformão no sa oonsciencias
com o que no dito papel se representa; motivo por que á
parte damos nossa respo ta.

\! Primeiramente suppomos que por nenbum interesse
temporal se deve commetter, n,em per everar em hum pecca
do mortal, ainda que do contrario se seguisse a perda, não
só de um Estado ou Reino, senão ainda de todo o illnndo.

« Em segundo lugar suppomos que de se dar logo to
talmente execução á lei de Sua Magestade publicada pelo
bando, se seguirão varias inconvenientes a esta Cidade e
Estado, que sem Indios, de que os Portuguezes se sirvão,
se não pMe conservar.

« Isto posto, nos parece que as consciencias dos moradores
do Estado, e os interesses e inconvenientes temporaes delle
assim quanto á restituição do passado, como ao remedia do
futuro e podião concordar na rórma seguinte.
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« Quanlo ;Í re liluirJo elo lJ:lssado, todos os Jnrlin (le
que se servem os Portuguezes rm uas ca a e fazelldas, ou
são onbecidamenLe escravos, ou conhecidamenl.e livr s ou
estão em dUYida?

« Se são conheciJamente cnlivos, 11e cerlo que o podem
Tetel' seu eElbores em boa consciencia) ao menos emquanto
.'Ila 1\lagestade 11e melbor informado e se e pera no\'a re
.olução.

« Se são conbecidamente livres lambem he em duvida
que os não podem reter em boa consciencia 11 chamado
senhores, e que ° devem logo pôr em slla Iiberdado, reivin
dicando o preço daql1ellas pessoa que 111'0 venc1C'rJo, com
que a perda da tal restituição ou fique muito mod rada ou
nenhuma.

« Se se duvida da ua liberdade OH cativeiro, .e devo
tamllem logo fner eX:lme, e achando-se serem verdadeira
mente livres ou cativos, se reslituiráõ ou l'etel'áó, corno
taes.

« E no caso que feito o dito exame e não tire a duvida,
se esteja sempre pela liberdade Qonrorme o direito.

« Accrescentamos que aos Jndios con!tecidamente livre,
não só se lhes deve restituir em conscieflcia sua liberdade,
mas tambem o preoo de seu serviço, e ainda o de seus pais
e avós, se ela mesma ·orte est1veI'ão debaixo do cativeiro
dos Portuguezes.

« Mas a todo e te escrupulo que !te gravi imo, se pódc
acudir muito facilmente, alcançando dos mesmos Jndio ,
que remittãú e perdôem o tal serviço e direito,. amo se não.
póde duvidar, e de muito boa vontade, huma vez que se
vejão senhores da sua liberdade; c só paI' e ta via ficaráõ
seguras e desembaraçadas muitas consciencia .

(( Quanto ao remedia do futuro, e póde reduzir aos qua
tro pontos segl1.intes :

« Primeiro, que se alcance de Sua 1\fagestaàe lic,ença para
se fazerem legitimas resgate no ertão o quae n:io ba
duvida que são licitas, sendo feito os escravos conforme as
mais seguras regras do direilo, e muito conveniente ao bem
espiritual elas mesmas almas (lo Indios, sendo feitos com
todas as cil'cumstanci:ls que peele a justioa e Chri::;tandade,
e não por pessoas que debaixo ele liberdade façâo as inju 
tiças e sem razões que até aqui se tem experimenlado.
. « Segundo, que para o servir.o e maneio das fazenc1(l Re
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peça a. lla Mage Lade mande vir para e 'te E~tauo algun
navio' ue e cravo de Angola, para o qlle não falt:Jdõ mer
cadore , principalmente convidados com alguma mercê que
o applifllle a e te emprego.

« Terceiro, que os obredito Jndio restituido á sua
liberdade se ponbão nas LHIS altlêas, ou se aggreguem ás
antiga" e rlella se repart.ão p'lo erviço dos PortllCTuezes
com a equidade que convem, na qual repartição se póde ter
respeito ao maior ou menor numero que cada hum teve
dos ditos Jnrlios, mas nunca eriamos de parecer que os
me'TDOS se de em aos que antigamente farão seu enho
res, para a sim e remover melhor toda a especie de cati
veiro, reve anclo- e sempre as muelas a seu tempo.

« Quarto e ultimo, que feita toda a paz, que fôr po" ivel
com os sertões, se fação entradas a e1les e se desção Indios,
que podem sgr em grande numero, e para o que offerece
mos já nossas pessoas, os quaes vivendo como IÍ\Tes, .e po
derão tambem applicar ao serviço do Portuguezes, na fórma
que parecer mais util ao bem da Republica. com qne ella.
terá com que e remedia r tão justa como licitamente.

« De maneira que, vistos os graves inconvenientes tem
poraes que se seguirão aos moradores desta Capitania e
Estado, de se dar logo execução á ordem de Sua Mages
tade somos de parecer, que interpretando Vossa enhoria
cm tão critictls circumstancias ua real vontade, poderá em
'onsciencia uspender a execução da dita ordem em tudo o
mais, salvo naquella parte que tocar aos lndios de conbe
cida ou duvidosa liberdade, o quaes na. fópma acima dita,
se não podem reter sem peccado, ainda quando não houvera
a dita ordem de EI-Rei ; e querendo a Camara fazer a ua
proposta dentro destes termos, então a as ignaremos de
muit.o boa vontade, ~omo tambem a serviremos em tudo o
mais que não encontrar nossas consciencias.

« Isto he em summa o que nos parece e isto o que dize
mos, de que se darão os fundamentos mais por extenso,
quando seja necessario.

({ ! esta casa de Nossa. Senhora da Luz, 3'1 lle Janeiro de
1653. »

"Esta a resposta que derão os Religiosos da Companhia
sobre as doutas reilexões do Padre Vieira, sendo a mais fa
voravel que se podia dai' a favor do povo, ainda assim
rlescontente, on para melhor rlizer frencti o conlra o mesmo



medi o que com a passiveI suavidade lhe applicava o reme
dia, que mais pedia fogo e cauterios que oleo ou outro
algum brando lenitivo; mas o que não pôde concluir com
elle a razão, o direito e a ju'tiça, concluio Dca I ara mos
trar a facilidade com que se mudão os corações e iutento!>
elos homens, quando por conta de sua particular Provi
dencia correm os negocias ao parecer dimcieis ; vencendo-se
com bum repente ou bum aca o o que se não podia con-

.cluir em largo tempo, sendo huma cortezia justa, mas sin
ceramente negada, e depoi com algum genero de adulação
restituida, a que por então abria lugar e deu ocea ião á
desejada concordia. Foi o caso:

Mandava o Padre Superioe Antonio Vieira, como já disse
mos, aos Padres latheus Delgado e tanoel de Sonza para o
Pará a ajudarem ao Padre Souto-Maior, que logo ii chegada
do Reino do Padre Vieira, pedira Superior para a casa e
operarias para a colheita.

Partião agora os dous nomeados para a villa de T3puyta
pera, teera firme defronte da Ilha do Maranhão, em bum
harco, por se interpôr huma O1Tande bahia que terú Lres
leguas de furiClsas coerentezas, por se receber nellas 3S
3guas do dous rios principaes, Pinaré e Mearim, que 3hin
do na boca da barra pela Ilha a que cbamão do Medo, vai
3 cabir no Oceano, com o nome que alguns lhe dão de Rio
1\laranhão.

Ao ponto de levantar ferro, por repontar tambem já a
vazante da maré, hora que era da p3rtida, chegou ordem
do CapHão-mór para que o barco nflo levasse os Padres que
estavão já embarcados para a dita viUa e dabi passarem para
o Pará em canôa, conforme a ordem de seu Superior qne
ao mesmo tempo se achava com elles fazendo as despe
didas.

Instava a maré e o mestre do barco pela brevidade da
viagem, porque o Padre Vieira lhe mandou hum escripto
em que desculpando com a ignorancia a falta da licença, lh'a
pedia com eillcacia, por não. perderem os Padres a occasião,
e elle a tee por esta mercê de ir beijar a mão a Sua Senbo
ria e dar-lhe a sa tisfação desta sua innocente culpa.

O Capitão-mór que estava offendido, não por lhe não pe
direm ljcença, pois nunca tal se praticou. mas sim por lhe
não tomar o Padre Matheus Delgado, hum dos navegantes
a venia bonoraria no principio do sermão de Cinza, que
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(inha prégatlo no tlia antes na nossa Igreja, e eslava t~o

possuído da paix.ão por huma falta tão fóra do estyl0, que
n50 •ó não respondeu ao Pildre \ ieira, que foi assaz erro
seira impoJiLica senão que mandou ordem para que o Padre
Mil tl1eus Delgado [asse logo á sua pl'esenra.

E til de ordinario as despotica acçõe daquell ' gover
no quando o proprio desvanecimento os faz degenerar em
divindades fingilla .

Pasmallo o Padre Vieira de huma ordem tão repentinil e
tão fóra da ua juri dicç~o, entendeu logo que o Capitão-mór
f1ueria tomar oc.casião ue cJuebrar com os Padres, e assim
ordenou ao Pildre que não fosse, e elle e botou em seu
lugar, ujeitando-se ao perigo de er mill recebido, como
na verda]e foi, pelo apaix.onildo Governador da praça, que
bem podia tomar a sua qneixa sem fallar ao respeito de hum
tão grande homem c tão bem tratado das me mas Iages
tade.

Entrou logo com tle entoadas vozes a queixar-se dos Pa
dres por e embarcarem em lhe pedirem licença, a im
como o tiuMo feito no pulpito, sem lbe tomarem a venia
ue Illu tri simo.

\. tudo attendia e calava (I Pad re 'ieira, em ludo sempre
grande, porém mais que tudo em 131' muito senhor de si nes
tas e semelhantes occa iõe .

Pa ado o primeiro furor e vendo o Padre que já era
tempo de fanar, o sati fez om a ignorancia da talliceoça,
sendo ainda novatos na terra, além de que os Pildres por
dUilS vezes o tinhão bu cado para tomar soas ordens antes
de e pôrem em partida; e quanto á yenia do ermão, 1'13 
pondeu (rue o Padre o fizera com toda a sinceridade e in
culpavelmente, por ser cousa l1lmca usada com os Senhores
Capitãe -móre e ainda com o titulo de Governadores não
sendo' iso-Rei; porém accre centou logo a rara prudencia
do Padre Yieira) que estava prompto para lhe dar toda a
satisfação e prégar na seguinte Dominga, afim de lhe tomar
a venia de IlIustri simo, para que não parece e ao povo
que a Companhia, que costumava ensinar politica, a não a
bia uSilr, ou faltavil a ella levilda tão sómente do seu capri
cho ou de outra paixão que respiras e soberania.

Logroo a industriosa 1'13 posta de te in igne varão dons
fins os mais conveniente a seu i.utento; o primeiro dirigido
a congrar.ar-~e com o Cilpitão-mór em ordem a uesemb[lra,...
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çar os Pallre' p3r<! ua viagem, cumo 'uc 'ellcu, mallllalJuo
logo orelem ao ba rco para que partisse com os P;ldre : o
segundo e de mai cuperior espl18ra, e o que parece enca
minbou Deo para totalmente de vaoe~er o motim do povo,
flUe po to estavamaissocegado, não deixava porisso dee tal'
ainda occulto nos cOf':.Jçues dos moradores, nem de sorte
extincto, que se não temesse, brotasse depoi' no Jl1:.Jior ex-

. cesso.
uccedeu porém, que e tando continuando na mesma pra

ti a com o Capitão-mór, entrár.'ío dua pes'o:.J da prin i
paes da terra; e entrão tambem êlS formaes palaVr':.J . do no so
Vieira.. com as quae quero referir e til portentosa mudan
ça: «Entrúrão (diz) dua pe 'oas de maior porte, e gradua
ção ela terra, as quae a pau as palavras mettêrão pratica
sobre a nossa resposta úcerca da liberdade dos Indios. 1-\1'
gumentúl'ão rijamente contra elIes; e o Capitão-mór Gover
nador era o que estava mais duro, exagerando suas malda
des e lJarbari<ls e approv<lndo as causa::; dos c<ltiveiro ; ma
explicando-lhes eu ponto por ponto os fundamentos cl3
no sa razões, e a verdade e justiça das nossas resoluç',ões,
e como era impossivel ter salvação quem fizesse ou egui c
o contrario, c ue quanta l1tilidade ainda temporal podião
ser, se se abraçassem os meio da conveniencia que ellas
apoutavão: ficúrão tão convencido~ todos da força da verda
de, que confessárão, não ó que tinbamo razão, ceHão
flue era bem ql1e todos e conformassem com aquelle papel
e as im se executa se.

«O Governador ela praça se persuadia tanto, que me pedia
logo, .iii que eu queria pl'égar o domingo seguinte J fosse
este o assumpto do sermUo, promettendo, que se o povo o
aceitasse, elJe disporia e ']judaria o negocio de maneira que
viesse a sortir hum grande etIeito.

(I Despedimo-nos com grandes demonstrações de amizade, e
esforrando as suas o mesmo Capitão-mór: - Ab! Padre An
tonio Vieira (me disse), quem esperára que os principio
desta nossa pratica bavião de ter semelhantes fin ? mas isto
mostra que be cousa de Deos, e que elle ba de ajudar.

«Préguei na seguinte dominga, que era a das tentações, e
tomando por fundamento o Hcec omnia tibi dabo, qne era a
terceira. Mostrei primeiramente com a maior emcacia que
pude como huma alma vale mais que todos os reinos do
mundo; e depoi ue bem assentado este ponto, pa sei a des-
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eng:m:lr com a m:lior clareza os homens do Maranbão,
mostrando-lhes com a mesma (Iue todos estavão geralmente
em estado de comlemnação pelos cativeiros injustos dos
Indios; e .que emquanto este habitual peccado se não ·reme
diasse, todas as almas dos Portnguezes deste Estado ião, e
havião de ir para o inferno; proruz finalmente o remedia,
que veio a ser em substancia as mesmas resoluções da nossa
resposta mais declaradas e mais persuadidas, facilitando a
execuç~o e encarecendo a conveniencia dellas; e acabei
prom tlcndo grandes ben .. 50s de Deos e felil~idades ainda
temporaes aos que por servira do mesmo enhor, e por
salvar a alma lhe sacrificassem e tes interesses.

« Nas côres que o auditoria mudava bem via eu claramen
te os aITectos que por meio destas pal:wras Deos obrava
nos corações de muito, os quaes logo dali sahirão persua
ditlos a se Querer salvar, e a applicar os meios que para iss
1'os em neccssarios, a qualquer custo.

« Na me ma tarde, antes que a memoria e perdesse, OH
alguma conferencia secreta a confundiss , deu o Capitão
mór principio a huma junta na mesma i\1::1triz, em que en
tron o Syndicantc, os Prelados das Religiões, a Camara, o
Vigario Geral, e todas as mais pessoas, assim de guerra, como
da Republica, e grande multidão de povo, que sem ser cl1a
ma do entrou) e e não pôde estorvar que estivesse pre ente.

« Pedirão-me qllizesse tornar a propor o que de manhãa
l1is era e approvaclo por todo, neminc discrepante. chegou-se
aos meios da e:ecução, em que houve grandes clifficulclac1e ,
c claramente se via mechia muito o dcmonio, e não queria
que aquelle negocio se leva e ao cabo: c quando j;'1 toclos
clesconfiavamos de lhe ver conclusão, em hum momento o
re olveu Doas, concordando todos se nomeas e dons Pro
curadores, hum por parte dos PortugGezes, ontro por parte
dos Indio . os quaes tomando-os todos a rol, e informando
se de cada hum em particular, o dos Portuguezcs allegasse
pelo cativeiro) e o dos Inclios pela liberdade; e que destas
informações e allegaçües fossem juizes os omciaes ela C:lmara
com assistencia (lo Syndicante sem o qual se não senten
cia sem os proce so e que as sen tenr,(l se de s m logo;'
execução, semlo declarados por livres todo os Jndio~ elo
cujo cativeiro não constasse.

« Na mesma junta se elegêl'ão os clon Procuradore, que
forão pc. oa conhecillas por maior ele intel'e c, COll-

. 4~
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ci nGia e verllade; e particularmente o rrocurado,. dos
lDllios l1e homem que mais autoridade tem com eltes, e
mais conbecim nto de todas as sua naçõ~sJ e ele todas 3
entradas que ao ertão se fizerão, por ser do primeiros
conquistadores deste Estado e bum elo mai pratico na
língua delleJ a quem os IncHos em todo o seu' trab<t1hos
e desgostos rec.orrem, como pa i, porque como talllte acoüc;
e assim foi esta eleicão moito bem recebida de todos.

II. Aju tada assim- a fúrma elo juizo e execução, fez- e
logo hum termo em que assignou o Capitão-mór CToverna
dor, o Vigario Geral, Syndicante, Ouvidor, Provedor da Fa
zencla, Cama ra e CapitãesJ Prelado elas Religiões, c touas a'
pessoas m:Ji principaes qne se ach'~rão presente. clando
se todos mil paraben J e ouvindo-se a muitos entre outras
palavras de grande satisfação e contentamento: - Bemc1ito
se.ja Deo , que nos trouxe á terra quem no alumiasse c
pnze 'e em caminho de salvação. - Ontras cousas e ouvirão
a este modo de grande honra da Companhia e tanIa confu
são Tlossa, que era neccssario baixarmos os olhos o que aLli
e taramos e irmos á mão aos que as dizião, florque e não
olIende sem outros Religiosos que esta vão pre ente, os
quaes verdadeiramente se honverão neste caso com grande
ediucaçãoJ porque receiando- e quizessem n tentar algu
mas opiniões differentes que sobre esta materia havião tido,
todos se cooformárão comnosco, sem haver palavra de coo
tradiccão nem di cordia.

« A'o Governador e Syndicante se deve em grande parte o
bom succes o deste negocio; porque verdadeiramente e
houverão DeIte com grande prudeocia e zelo do serviço de
Deoa e ele Sua Magestade. Acabada a junta pedimos aos Pro
cnradores e aos Juizes, que dos Indios que se houve 'em
de julg-ClI', fossem os nossos os primeiros.

« Vai-se execu tando o exame das liberdades na confor
midade que se assentou, e são já mnitos os Inilios que
estão declarados por livl'Cs, e não ó Iodios enâo nações
inteiras, sem haver quem o contradiga, nem se queixe, que
he cousa que faz admiração; e só quem sabe quanto depen
de o remedio e ajuela destes homens do erviço elos lndio
que tinhão por escravos, e qüem vio qnão resolutos e obs
tinados estavão a defender seus cativeiros com o sangue,
com as vielas, ecom asmcsmasalmas, poderá entender quanta
foi a efficacia ela Divina Graça, que contra a opinião de todos
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e da sua pl'Opria os' reduzia e rendeu; signal sem duvida
de que t m Deos entre elles muitos escolhidos.

« Este o portentoso successo de 2 de Março, primeira Do
minga de Ouaresma deste anno, principiado e acabado em
Dum dia, 1elo qual só, quaodo não houverão outro, se
poderá dar por bem empregada toda esta Mi ~âo e traba
lho uella; pois não huma alma, ou huma familia, ou huma
cidaue, nâo hLlm E tado inteiro, em que todos como 11a
bitui.11mente e iflo di pondo 1ara o inferno, se pozerão na
quelJe dia em estado de salvação, ficando com animo prepa
rado de restituir e pôr em liberdade a qnantos os que tinhão
por escravo bavião feito o exame, fossemjulgados por livres
e sa ti fazer cm tudo o mais ás obrigaçãe . da consciencia.
Muita con iderat,õas e fizerão sobre e te tão pouco e pe
rado caso, mas o que a mim mai me Gonsola e anlma não
o deixarei de dizer a Vossa Reverencia.

« Uuma das causas que pareceu em Portugal podia
i.1judar muito a entrada da Companhia ne tas terras, era o
re peito da lU rcê que EI-Rei me fazia, a autoridade das
sua cartas e a recommend'ação que nellas f;jz a todos seus·
milli tros e povo ú erca de mim e da ~Ii ão; os elIeito de
todas e ta carta e recommendaçõe foi quererem-no lançar
fóra, e a mji)1 particularmente pelos re peitos acima referi
dos' não havencl0 em todos aql.1elles primeiros dia quem de·
tudo i to fiz sse mais caso, que se tal cousa não houvera.

« E quando todos estes respeitos não tio hão alguma "alia
e os animas dos homens e tav50 tão alheios cle nós, e tão
odiada com elle no sa vinda, huma vez que subi ao pulpito,
e pró?'u i o E\ angelho de Cilrist , f i tanta a na efficacia e
autoridade, e talo rc peito qu nó concelJiamos com ella,
que mudado em llum mom nto os juiZús e vontades de
tanto homen J e tão intere sados, anoitecemos amado, res
peitados, louvados e seguido elos mesmos que na manl1ãa
elo me mo dia nos aborrecião, nos murmura vão, nos per'e
gui~o, e tant0 a eu pezar nos tinl1:.io entre si. Oh! forças das
forças de Deos ! Oh! portento a Pro iden ia elo Alti imo!
Quam incompl'chensibilú~ sunt jllclicic~ Dei!

« Para que entendamos os llomeo , que o movimentos
da alma e impel'io dos corações são de juri dicção m'li'
alta que a dos Reis da terra, e que para entrarmos e;~'uro:{

em toda a parle.' e onciliarmo o respeito e benevolcncia
om quae. lU r pc oa:;, por inimigas e albeias ria razão qu .
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gejão, não h3 melhor carta de recommenda(:-ão que o Evan
g-elho de Jesus Cbristo, prégado e muito melhor imitado.
Nesta confianç,a dizia S. Paulo: Nunq~lid C!ICmU " s-icut qtli
dam commcndatitús Epistolt';s? E o mesmo d rem ter os que
no omcio de sal ar as almas, e levar o nome de Christo ás
Gentes, imitão ao mesmo Apostolo.

« E sem duvida se sente Deos do pouco que delle fia~

mos) e que toma corno caso de honra o muito que fazemos
(le alguns meios humano) como se farão aggravos da sua
Providencia;e Bondade, a qual permitLe muita vezes que os
successos não respondão ils esperanças, para que acabemos
de entender eru quem as bavemos pôr nesta vida. »

Até aqui a doce penna do grande 'ieira deLxou-nos muito
satisfeitos com a sua leitura, e áquelles povos muito mais
com a prudente e suave conducta de sen remontado dis
curso; permutando Deos tantos trabalhos da tormenta pelo
descanso da bonança, querendo servir-se deste seu apostolo
ministro como de iustrumento pl'oporcionado para soceg31'
o primeiro motim popular do .laran1150, com tanta gloria
sua, proveito das almas e bem universal do tri tes Iodio .

filas para que o socego e paz publica se podesse perpetuaI'
á sombra da já prometLida conveniencia, e que esta se de
vesse por então á Companhia, tomou o Padre' ieira a penn3,
e representou a Sua Jiage tade o que deixamos referitlo,
propondo-lhe a necessidade daqueUes moradore, a que
sua real piedade podi,l acudir com o mesmo que lhes p r
miLLisse o direito no resgate lios Judios e descimento dos
outros, conforme o que já tinha expendido na autecedentc
resposta; e foi ella tão bem ac ita corno da mão segura que
a mandava, que o prudentissimo Monnrcba, conformando-se
inteiramente com ella e revogando a sua primeira re oluçêo
de 1652, que tinha sido o fundamento da rel'erida alteração
do povo, mandou expedir a lei de ,p de Outubro de W53,
cm que pel'mitte os t.litos cativeiros nos casos tão sómente
expres.sados em direito, e primeiro examinados com a mniS
judiciosa circ.umspecção; e como estas lei3 de cativeiro, e
sobre a justiç.a ou injustiç,a deJles e trata de ordinario neste
E',tado sem di tiucçâo çlc ce1'la ab incc1'l'ts, "isto termos ú
mão ti cópià de;alguma dellas, quero no ultimo capitulo deste
livro dJr buma succiuta noticia aos leitores daqoelle estarlo,
Jara saberem em substancia o que tem abido sobre c La
tão cleuatida materia, assim P"l'il o Maranhão como para a
Cidade do Grão-Pará.



CAPITULO VH.

NOTICIA smI~AruA DAS LEIS TIEAES SOBRE O CATl~EIRO

DOS INDIOS NO ESTADO DO UARANJIÃü E PARÁ.

Infeliz foi empre para com os Europêos a sempre per
seguida naç.ão UOS Indios mel'icnnos. Cheias esliio as hi'sto
rias, que se não podem ler sem horror da piedade cbristã
logo no principio de seus mais famosos descobrimentos. As
mesmas injustiças que experimentúrão nas Indias Occidentaes
dos Castelbanos farão depois praticadas pelos Portuguezes
no DraziJ, vendo-se obrigados os Sen 1:1Ores H.eis dc Portugal
a atalhar com repetidas leis o injusto procedimento le seus
va sanas, com ar lens nascidas todas da innata piedade dos
no sos Monarc1.Jas Portuguezes, assim como jó o tinhão feito
com seu co tumado e catl:lOlico zelo os de Castella.

Ma por que virão qlJe nenbumas leis erão bastautes para
obviar ao da ambição daquelles obstinados moradores, huma
vez qne se Ib6S permitLis em casos em que se pode .em fazer
justa e licitamente alguns cativeiros, conforme o direito de
que elles ordinariamente abnsavão fiados nas leis que se
passárão pOI' este respeito para o K Lado do Brazil no annos
ue 1570, 1!J87 e 15%; com conselbo dos maiore ministros
se tomou a ultima resolução de prolJibir Lotalmente os ca
tiveiros no BraziJ, :linda oos ca 'os permillidos, que além de
ser lei penal sempre, em conscien ia, os obrigava a segui-la.
Para este fim e publicou a de '] 609, e se fechou com ella
a porta á insaciavel cobiça dar[uelles povos do Drazil, ao
mesmo tempo que se abria fi liberdade sem disputa de seus
nacionae, enhores daqucllas terra, que Deos, como aos
mais bomcns, lbes repartira.

No descobrimento do Maranhão correu com a mesma li
berdade dos primeiros povoadore a inju tiça contra a liber
dade dos mesmos lndios, como jú tocúmos no principio desta
IJisLoria' m<l ainda assim, entre a desgraçada pens;lo do sou
infortunio liverlu a consolação de ter nos no 'sos P<'Hlrcs,
(lU n (le'cobrimento farão pais e p:lstorcs, quc'enão m
tuuo, ao mcno~ em parle, O· defent.lião muilo Ú cu lo U;lS
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farp an les unhas ele t::mlos leões, sempre famintos do sangue
e snor dos pobre's Jnelio '

Emquanto yivêrào os Padres naquelle Estauo ti\·erão mão
no que poderão, mais ou menos, conforme as a i teneias
das respeitad:l forças do Governo. Com a morte dos ultimo,
no anno de 1649, se acabou tambem a liberdade ele lmns,
morta juntamente ás mãos da injustiç,a de outros, que não
ilcavão mais bem livres nas almas que aquelles nos corpo.

. CIleg6rão finalmente aos pii simos ouviclos do Sereni imo
Senhor D..1050 1\, pai daqnella Chri tandade, o escanelalo. o
procedimento de tes injustos usurpadore da liberdade dos
Indio , e mandou logo em um e()pitulo do cu l1egimento
ao Capitães-múre que ião naquelle anno governar o E 
tado, mandassem publicar a me ma lei de 1609, já praticada
no BraziJ; obrigando outro sim aos moratIores, e vom maior
forp, a pôr em SU:l antiga liberdade a toelos os Jnelios nalu
raes da terra, ou fossem realmente escravos ou 1'0 sem
livre, sem distincção ele lmns a outros. Arelua empr za na
verdade, e de qu e não pouião prometter senão arriscados
ea'eitos, como succedeu, e vimo no capitulo pa ado' pai
não era ainda chegado o tempo, que a mão podel'O a do 1
tissimo tinha reservado para o anno de '1757. Pondo-se então
tudG em uma exacta execução, e com I rovidenciLls muito
anlicipa das pelo Governador Capi tüo-Gener3 I el E tado,
FrLlllcisco Xavier de Mendonç,a Furtado, sem o meuor motim
dos povos; mutivo por .qne se faz credoe em no. os escrip
tos da grande gloria que nr. ta I arte lhe tocou pelo qu' diz
]'e peito á liberdade dos 1n(\ios, por er o nnico xecutor em
obra tão pia, tão justa e de tão imp0l'tanti' 'ima 'ircumstan
cias. Cbame-se i to amor ii verdavc, tle qne se preza a no a
penoa, amanle da raz'io, por ,ser em tempo em que nos não
faltão motivos de resenlic10s pelo extrLlorc1innri rigor com
Cjue o dito governo nos trata 'om as SIIt1S ol'tI',ns.

Esta resolução elo ' reni 'simo cnhor D. João IV, qne por
então não teve o seu c1evicl cumprimento se [Iilvemo::; e lar
pelo que em (las rnemori<).s no el ixá rão no' os antigo ,
que o norte por ond0 empre nos go ernamos ne 'ta. e e
melbanles nOlicia,:; foi elreito ele LlUma conta que o CapiLão
mór 19nacio do nego Bal'l'eto deu a Sua A'hlgc. t:lüe, junto
com 0\ igil/'io-Gera1 elo Estado: oprimeiro, pela desatlen )io
que recebeu do Govel'llador Luiz tIe laga1bãe removeuclo-o
elo eu po'to, que elepois veio ateI' t,om mais ampla jUf'i '-
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clicção na divi ão do dous governo do Maranhão e fal'ü.
O egunelo, pelo motivo dos moradores o depõrem do ofTicio,
nomeanclo outro: e ambos jlll1tos na Côrte esforravão. e
com rnzão, a representação daquellas injustiças, em que
preci amente havião de ficar prejudic:ldos as im o Gover
nador como os moradores do E Lado. De clljas premissas
que sUPlonho certas, se segue por infallivel conseCJocncia
não crem o nos o Pad res, como erradamen te cuidou o
vulgo, os que forão causa da expedição ela dita lei e ordem,
qu tão grande obre alto Jhes deu; e muito meno o Padre
Vieira, por resultar depois la sua proposta o que os mora
dores de ejavão ; nem lle bem que eu defraude os autores
de IJllma re olução, qoe tenbo por mais segura, da gloria
que por ella merecem, que embor:l fos em apaixonados o
motivos pelo que se dis. e, sempre forão bons, ainda que
mallogrados o seus fins.

Annuio depois om efTeito o Sereni simo Rei ao propo to
requerimento do Padre Antonio Vieira, em virtude do qual
mandou lavrar om o par ceI' de eos ministros a lei ue '17
de Outubro de 165:1, em qne revogava primeiro a lei pas
sa la no anno antecedente que tanto linha azedado os animos
daquelles povos, e qua i precipitára no execrando abysmo da
infidelidade a ua con tanci;); e parecia conveniente mode
ra-lo com maj brandos J nitivos por e tarem ainda muito
frescas as alegres memorias, com que a jo tiça e resolu
ção portngneza tinha felizmente sacndido o pesado jugo do
governo antigo de Ca~tella, em cujas circum tancia era pre
ciso ler contentes os povos, e aos vas ano sati feito, quan
do a leis da clemencia não encontravão ás d'l razão, nem a
con c.iencia delicada de tão catholico Monarcha.

Mandava em egundo lugar a nova lei, que o. cativeiro~

dos Jndio se examinassem com o mais aporado informe, e
qoe só ficassem cati os os que verdadeira e realmente o
fossem; e pelo contrario em sua liberdade os que o não
fossem.

Terceiro, expres ava os ~eis ca o em que conforme o
direito se lhes podia fazer guerra justa, c por con eguinte
Dcarem cativos os que fo sem prisioneiros no conGicto, e
quizessem, permittindo-lhes os combatentes com01utar pela
morte o cativeiro.

Quarto, determinava que fizessem entradas nos ertões
com tropa de resgates) on le se pode sem re gaLar o In~
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dias qne e.l.ives._em pi' sos Ú corda p:1ra os comei' m srll.
inimigos, ou fos"cm eSCI'.1'\llS d< 111e 'lUa., [lor serem ha
vilIos em guerra justa conforme as suas leis muuicipaes, por
injurias feitas de humas a outras cabeças do governo, a que
cl1amão Princi[laes, on de hamas a outra nações em com
mum; mas nunca por damnos, ou injnria de particulare "
advertindo, que entre este barbaras b:lsta muito menor
motivo [lara aquellas s reputarem [lor grande~, e dignas
de sa ti fação, e na fal ta desta de buma justa guerra qne
entre os Serenissimos Reis da Europa, e os mais cultos ela
Asia e Arrica, exceptuando os negros della que poncas e 
pigas de milho furtadas por seu vizinho nas ua lavouras
bastãQ, sendo apanh(l,dos no furto, para pas arem logo por
escravos.

Fiz e ta advertencia sobre o titulo de guerra justa, que be
a que ordinariamente se topa entre os Tapuyas daquelle
sertão; porque ainda flne abominasse sempre estes cati
veiros pela incerteza de seu principias, nunca negn i nem
negarei, que entre as naçõe' destes barbaros podem haver,
e ele ('acto ba gnerras muito ju ta , e ele muito bom e se
guro titLllo todos os escravos fdtos nellas, Supponhamo
pois, como dizem os qne querem su tentar que neste ser
tões do Par:'l nüo ha guerr:ls justas, que huma nação, sa
bendo que ba tropa de resgates em hum 110s rios vizinhos,
e necessitando de ferramenta, e mai re.'gate para o eu
uso, não tem escravos seus inimigos qne commutar ; que
faz? Bu ca humas noite ele boa lua parte para huma elas
aIdeas daquelle di trictos, e lle menos animo, e quando
dormem todos no seguro da boa fé dos vizinhos, (li'! de re
pente sobre os descuidados, e entre o somno e a confu 5.0
amarrão os que podem, e se I'etirão com a presa, que logo
vão trocar pelo de que necessitão.

Neste caso quem poder{l negar a inj ustiça deste attentado,
e o injusto destes cativeiros?

Comtudo he certo sem duvida ser este o mais on1ina
rio modo de fazer escraVQS entre elles, buscando sempre
as unbas destas féras fazer tiro nas presas dos mai fracos.

Porém supponhamo mais, que estes miseraveis oll'endilIos
á falsa fé, se vão queixar da violencia feita ú pequenez da
sua nação a hum Principal vizinho ffiai podel'O o que o
primeiro aggressor, pellin lo-lho o anxilio de Sll;].' fOI'\:as para
o de aggravo, e c te compadecido II)'as coucedo, e Llns e Oll-



- :3ü'1 -

tl'OS meneão Uio bem os arcos conlra aquelles primeiros
oiTensores, que os vencem, e mortos aIgun, reservão a
ma ior parte c10s rendidos para se servirem c1eJles corno seus
e cravo ; on para os porem á corda e os comerem.

Ne te caso quem não vê, que a injustiça da guerra pelo
aggravo do primeiro ficou ju lif:icanc1o a guerra no des
(\ggra vo do segundos, e o escravos feitos neBa farão legi
timos, e legitimamente comprados não só os que estavão á
coreia, ma lambem os que os ervião como seus escravos,
nua havendo lei real que probiba, ou annuJle a commuta
(~ão de te contrato?
. e todo os cativeiro deste E Lado tivessem este ou se
melhanLe principio, cria muito conveniente que as tropas
ele resgaLes o tira em das mãos ele seusioimigos, para
não vir m depoi a ahir nas do>; rIolLandezes em a ua co
lonia de uriname, que pelo rio Branco, que desagua1'J.o Negro,
se communica com a naçõe conllnante, e outra que per
tencem ao domiflio de Portugal; vindo aquelles mi eraveis
vendido ao' berege , a perder com:l. do corpo a liberdade
da alma, que foi hl.lll1 do motivos (e para mim o de 111ai01'
peso) que ture o Augn ti' imo Rei para permittil' as tropa
ue re gaLe, compadecido daquellas alma e de ejando-as
antes vêr no gremio da Igreja CaLholica, que no do inimi
gos della.

Porque neces itando o Tapuya do mato de algumas
cou él da Europa, com e~pecialidade de ferramento , de
que o co tume os mettell.ia em preci a ne~e sidarl , não
tendo Portugueze para o commercio pelo beneficio da
traI a de resgaLes que hão de fazer enão bu cal' o e
trangeiro, por mais retirada, que pareção estar a ua
calonias, por conduzir mui to ao intento a commodidade da
fazendo, que por si só se menea '!

.\.ssim parecia e seria mais conveniente e á sombra de
hum cativeiro ju to 'e não fize sem milhares de inju Los

em nunca 'e poder pÔl' o remedia a tantas de ordens ou
conter :lquelles ertanejo a obrarem cn LI' o termos da
razão governando-se pelo genuino sentido das lei ele eu
oberano e não pela apaixonada intelligen ia do eu in

teresse, elo eu cal richo, e da sna Llemosia la ambiç.ão. CJue
foi caU:l de lue justí,:;simamente se fecba' em agora todo
os caminho qne podes 'em em algum tempo conduzir ao'
di Lo ca Li vciro ..

46
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De i e tle suas LIcma ia e queixem, que a lei novissima
foi a tOtl3 as luzes piis ima e digna' pela sua qualidade de
eterna memol'Ía.

Perdoem os leitores, e fLquem mai bem informado o'
curioso, a quem communico as eX[leriencia que aclqlürí
em 0$ exames do tempo que fui Theologo tle Sua i\hge 
tade na ,Junta de Mi sõe .

Ordenava 0m qllÍl1tO lugar a saIr diLa lei, qne as p oa,
cabo e Religioso que precisamente havia de ser homem
douto para a decisão lo caSQ' no exame do cativ il'o"
fo ::>em eleito pelo Governador e Camara da ciuade.

Se,'to e ui limo • prohibia aos Cuv'l'Daclol'e c minÍ'lJ'o$
1'eacs e de ju tiça, que não occupa m Inclio: no seu par
ticular serviço, nem o 1'el1arLissem, sen~o por aU1\a pu
blica, e não pozessem Capitães ni] al<1êa' mas que colas
e governassem por seus 1'c p clivo::> Principac .

Esta a primeira lei, a que alguns deriío o nOllle de lei rIos
resgates, mas como nella nLmca se ob erva' e di'Jlo, to
pelo Principe reinante, segundo a sua real mente, foi pre
ci o passar nova lei, e foi a de 1G35 de 0 lle Abril, porlj ue
tal ora naquelles tempo a iosolencia do povo, a que ]larecc
não podião conter cntre os limites da obedicl1cia o rigor e
rcspeito das me mas lcis, que 'm eu bell 'fieio mandara
pa sal' a prorida vigilancia de seu Auo'usto Sob rano.

l\otaveis tempos! em que sobcjando auclacia 110 povo,
faltava nos governos valor para a 'olJilJil', e prudente lIe'
treza para por huma véz a lel'l'ibal'.

Xesta lei ele 9 de Abril se l'evogúrflo : primeiro. todas a
leis antecedentes' segundo se tirava aos Co\'ernauorc
e mini 'tros reaes o poder, ele que jú ião abllsan ]0, de parleI'
fazer gucrra ofien iva aos Tnrlios sem aULol'idaele cio Alonar
cha, por ordem firmada ue ua real miío; terceiro as igoa\a
tão súmenle LIous casos em que e podia fazer rroerra ao
Gentio ela turra' rlllal'to permiLlia os rcsgatc pelo melhudo
da lei antecedenle, com recommeoelaç50 ele se fazer o exame
dos cativeiros pelo ~li sionario, e cabo da me ma tropa'
quinto, que se ne tes resgaLe se achassem alguns sem a
precisas condie - s qu o fizes em e cra vos, mpre no tal
caso se re gatassem e servi cm ao dono dos resgates,
cujo pl'C(:o era limitado por e ']Inço tão súmeJlte de 5 anDaS,
que era l'ceompen a muito superior ao u lo que por 11p
fizel'50; sexto, prolJil)ia aos Coremador e ministros o
mesmo que na lei pa sada de ..,3.



:\f,mUOll mai:;, na Magestarl n me mo nnno, no regimento
(jIlC deu aos seus Govel'l1aLlores, quo tOlla ns alu ~a fossem
illlmini trada pelos Heligioso, da Companhia.

Item) que a reparlir~o dos Inclios e fize se pelo mcsmo
~k'sionario, e por hum:! pc. soa eleita p la Gamara; fIne
:l dila reparLir;io fos e ql1ando mnito por G m ze . !,:lra
Lerem os Jl1l.lio tempo nos guintes 'ei' de descanso tle tl'a-
larem da na 1aV011ra onveniencia , em orrlem ~l con-
sCl'vacão 111 11101' commoditlade de suas famílias.

'eioio-, depois a lei de l8 de Outubro d' lG6G, em qne
mandava Sua .\lag-cstadc; primeil'O} restituir ao' Padres da
'ompanllÍa a' sua al<1ôa; egundo, que os :\Ji 'ion:ll'io'

nfío Livcss m jnri llicção alguma Lemporal, ma sú a e'piri
tl1:ll dir aldêas, fLcaOllo e tas governallas por seus Princi
p::lCs' terc iro qne nrnltuma religião potle se ter alJ ias
propria' ele lllll io forro.

Para o que foi nece ario elepoi faculdaelc real para po
(lermos ler a 'l\rlêas 110 Curuçá no Parú, e iHara 'ú no .Ia
ranhflO, por scrcm dadas como em fundarão lIas Golleg-io
do Para e llaranhão; conforme a mente do 'eroni silllo
Seuhol' D. João IV, de boa memoria, e d mai a mai de
'iuos do _ rLão o Inclios ~l custa do Collcgios: quarto, que
no eniço das Tnclia se praLi a e o me mo que era c L)Tlo
com ilS orplt~ d Heino· qllinto (fue na troj)il UO 1'0 ga
te fo se cmpre hum Hcligioso de carla religião por en
tU1'I10, com hnm cabo nomeado pelas Camara' elas ciela le ;
sexto prohibia ú tal Heligião, e ao Governadorcs e mi111s
t['O reaes ([ue nITo potLcssom mandar fazer resgates na dita
(rapa para na utilidades proprias; elimo, que todas as
altleas (rUe fo em da administraç.ão elos Religiosos da Com
panbia e lh Lorna 'em a elar e o mesmo se confirmou por
'arta de O el Abril d HiG7. na qual e tirava ao Mi~ io
nario a repartição UO Inclio, que manuava se fizes e pelo
Juiz mais velho da Gamara.

Chegou, e passou depois a celebre lei de 80, bem no-
meada nos pI ito c[ue 'empre correrão elas liberuades.

NeLla mandava El-l1ei : primei['o, prol1ibir todo o gcnera
de ativ iro de lnilio, e em touos e quaesr[ucr casos, us
citando para isso a lei do Brazil, lo 500, e a elo ~[aranh~o

ele OG'2; segundo que a repartição do.., Inilios fo se em
trc partes, hnma para ficar nas ald6a, a gguncl:1 para o
scrviljo do morador ,e a terceira para o~ :\[i' ionarios;
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terc il'O, qlle as Mi :ü s novas, e enLrada ao errio fossem
pl'ivaLivas dos Religiosos da Companhia, como tambem
quaesClLler alcleas ([Lle não tive emUis ionario ; cruarLo,
LOdo os Indios pertencente ás aldêas se recolhe cm logo
ii ellas, obrigando ao qLle o retivessem a ua re titLlir·;lo·
quinLo, que o salario elos Indio se depo itasse ante de
irem para o serviço dos Portuguezes' sexto, que a aI ]ea
fossem goveruadas pelo Princi] al e Mi sionario sómenle ;
sctimo) crue os Governadores assigncm lugar e lerra nlTi
cienLe aos Indios que descerem, ainda que para o e1Jeito
da sua cOl1veniencia se h3jão de retirar os moradores dan
do-se-lbes emseu ]Llg3routras terras, por deverem prevalecer
os Jndios como legitimas senhore <.JeHa ; oitavo, que a

. repartição se faça pelo Dispo, Prelado dos Ileverendis imos
CarHJchos e bLlma pessoa eleita pela Camara.

A' esta seguio-se a lei de 2 de .'etembro de 1684., em que
o Serenis imo Hei concede as admini traçôe particular s de
Indios) com as concliçõ s seguinLes: primeirn) que o Gover
nador poderá dar licença a hum ou muitos moradores para
descerem Jndios do serlfto para seu servira; egunda, que
e tes lescimentos se farão ii sua custa, levaml0 com irra
Mis ion::Jrios, ou dn Companhia ou de Santo Antonio o qual
per uadirá aos Indios do mato a de cerem, em mais indu 
lria que a da yirtude e naLural per uasão' terceira, que
situarão estes de cimento em lucrar e terra eparada
elo mesmo morador' em distancia ao menos de meia
legua, dando-lhe terras sufficientes para a sua cultura'
quarta, que lhes farão logo Igreja) tendo Mi ionario da Com
panhia 011 de Santo Antonio, o qual Lerá sómenLe o governo
espiriLual dos dito Indios; quinto, que estes ]n lias e Inuias
se repartirão sómente pelo moradores que concorrerfio
com os ga tos para o seu de cimento, mas de arte que O'
sirvão meio, e descansem outro meio anno, ou seja ás se
manas, ou aos mezes, como parecer mais conveniente, assim
a respeito elo serviço, como dos Inelios) com condição que
as Indias, que só podcr~LO ir com seus pais e marklos, não
hão de pernoitar fóra ela sua alclêa ; sexto, que os tae' mo
raelores depositarão primeiro metade d@ salario na mão do
Missionario, e no fim elo serviDo saLisfarão a outra metade,
com pena de pagar em dobro,· se recusarem faze-lo.

Concluia-se finalment com o regimento elas Missões de
2'1 ele Dezembro ele 1GS!), que o Serenissimo Sr. D. Pedro



m:mUOll lavrar com lotla a circumspeção por homens zelosos,
exp ri nt :; e amantes do servi o de Deo , que he o fim
principal a que ~e II vem dirigir toda a disposições reaes,
e II~O pelo 'a pritllO e direcção tão sómente de ministro,
que mai~ attendem ao temporal, que ao espiritual das
alma', Este regimento ne o que ao presente exi te na sua
devida obs rvancia, e obs 1'\'ado ti ri. ca nem dá lugar a
queixas, nem í1bre a parla a discorclia , porque de seu
cumprimento rI pende a pn cl' lOUo:>.

;\ sub 'laneia tlo que n lIe e clét~rrnin:l he: primeiro, que
o 11 ligia o:; da Companbia, e de 'anto \nlonio c por on-
eguinte todo os j[j 'sionario lle outra agrada' religiãe ,

teoh50 não ó o p;overno espirilual ma' tambem o l mporal
e politico das alLll\as (pelos grav :; incollvenienle que do
contrario e seguião~; egundo, que o:> Mis ionar'ios cuidem
de aogmciltar a mesma' com des 'irnenlo , e (lU e tas não
tonh50 meno de '150 vizinhos' terceiro, qu a repílrLição
dos lndio e faça fi dua parte, para que no l mpo que
huma trabalha, de can e outra, e para [u não haja Cjueixas
e l11í1triculem o lndio, e pelo livro da m:llriCllla :;e repar

tão p lo Governador, e por dua pe 'oa eleitas pela
Camara, e p lo Superior que fÕL' eh Companhia' quarto, que
a caua hum dos ~Ji:,sionarios se concedão ~5 casaes, para
com o producto ]0 seu erviço poderem acudir ao bem tem
poral e pil'illlal de todos os mal ald \anos. Consta-me de
cel'to e tal' o Excellentissimo GovemaL1or Xavier de i\Ieu
don a laH:lI1do antro novo regimento em ordem a abolir e
queimar (como elle diz) o que acabamo de refel'ir.

E pelo que respeita ao cativeil'o Lia rudios, mandou ulti
mamente Sua i\Iagestade na lei de 28 de Abril ele lG88: pri
meiro, que se possa fazer guerra orTensiva os Tapuya~

que invadirem com armas os seus domínios ou aos seus va -
allos, assim Indios como Portuguezes, e tambem aos

Missionarias a entrada e prégação do anta Evangelho, jul
gando-se por boa presa todos os que se tomarem em tão
ju ta guerra; egundo, cU autorida]e ao Governador para
fazel' a mesma guerl'a, com condição de concordarem neUa
os Prelados da Companhia e de anta Antonio, e o Ouvidor
geral da comarca, e não concordando, recorrerem a Sua
Magestade ; terceiro, manda fazer entradas ao ert5:o com
tropas ele resgate para os que estiverem á corda para serem
comidos, escolhenllo estes o ser rcsgalados que mortos, ou
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para os que forem escravos do::> mesmos 1ndios, tendo-os
feito em guerra justa, que pr cisamente ha de constar do
seu ex.amo, devendo-se entender em sentido disjunctivo ou
1111S v. g. ou ontros, e não como aJfirmava, e queria se
ob 'ervasse certo ministro, notavelmente contrario a seme
lhantes tropas, que queria se entendesse no sentido copu
lativo, v. g. que fossem escravos, e que estivessem a corela,
e sem e ta ultima não con entiria a dita tropa, nITo ob tante
a pe1'111is ão real aos moradores do Pa rá, perque susten
tava ([Ue a condição ele estarem á corda era só onde se e
tenrl ia a concessão de Sua ~lage laele, que era o me 010 r1 Lle
impos ibilitar-se n mercü e nunca poder avultar o nnmero
dos rcsg:.1I,es, por serem muito raro os rlue nestes tempos

. se achuo á orll:1, pois u:stirnão aO'ora mai::; a conveniencia de
os vencler por eseravos ao gosto de os comerreudidos; qnarto,
que llestas tropas ele resgates V(I cabo e3colhido pelo ,'u
JlPl'ior ela Companbia, (' leve Missionaria ela mesma douto,
que julgar;'t a condição dos Jndios resgatados 'on[orme o
conhecimento do exame ; quinto e ultimo, que o ,u to
(1 te. r sgates se far,n pela Fazenda n.e:)l, e os lndios 1'0 ga
lados se remettflo:í Camaras para os repartirem com equi
daele pelos moradores, que não darão por eltes mais que o
cnsto que tiverem feito, para clepcis se restituir ao thesou
reiro dos resgale .

I~sle regimellto e lei ele 1088 tom sirh até agora os r101l8
pólos em que se tem' llstentall0 o gov mo (lr. to Estado
pelo qne l' speita a rnrlio , ald 'as e Mis ionarios, com a
uua morliJic:1ções feita depois no f lici simo reinado do
sempre grande c Fidelíssimo SI'. D..João V, do eterna me
moria, a primeira por l' 'olnçiio ele 13 de Abril ele 'lCiM"
qlle o Govemador n;}o possa fazer gnel ra ofTensiva sem pri
meiro remetter o seu v to e o dos ministros ela juo ta de
Missôes cm segredo ao Conselho Ultramarino, para este elar
a ultima decisão. A segunda, por resolução do anno de'l61~8,

pnra o Governador nITo poder man lar trai as ele rc gates,
sem primeiro jnformar com sen parecer e dos ffiJ1S minis
tros da junta, se ba ou nijo os Inelios nos serlõ s com as
eonrlições que requer a lei de '1688, para serem resga
tados. Destas leis e regimentos ainda qoe breve e succinta
mente me pareceu dar a presente noticia, por se haver de
fanar nellas muitas veze ne ta nossa historia e por cuja
observancia pugnárão sempre o nossos Padres, não que-
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r ndo nunca as enLir, o menos concorrer para a ioolJ.:er
rancia lIeHas, não ob tanle que por salvar a consciencias,
qlle era o principal "e expozes em firmes aos maiore, tra
hallJo:i, experimentando ]e tes )JO\ o os mais violento e
sacrilegos xce:iSO, ch ganuo por una vezes o, do Jlara
llhão a lanrarem-uos fúr(1 com inaudit e desu a(~o atrevi
mentu, sem ainda perdoarem ao grande 1'e peito e virtude
(10 grande Padre \ntonio Vi ~ira, que foi hum do expul os;
c não deixou com tudo is o de mover a piedade e com
paixão dos Clemenli simos 1 ei::> de PorLogal, quando as im
os virão Lão mal tratados por aquelle povo, fazendo-os logo
re lituir a seu antigo' domicilio com credito e honra do
Pal1 res, e com exemplar ca lip;o dos mai in olente e ljul
pado em lão execranda sedição; o que tuuo re ervamos
para a en'und~l parte da no 'a bi taria, que mais pela rari
liade do ucccssos, clue pelo in 'ulso e humilde cIo estylo
nfio deixará (]ando-nos Deos "ida, ou não p rOlittindo o
conLrario) de [' ai petecida e vista com go to pelus ID:lis
curio o, ele apa isonado leitore:-,

PerruiLLão-mc ag'ora stes por conc1u ão ue te (por no 's
tar·111 ji'l chamando p:lra o eguinlc as acçõe glorio a.: uo
l'I1'lranhão (los nosso. fervorosos Missionaria'), fazer hnma
rel1e);;1o sobre a multiplicidade destas leis, não cleflrindo
mnito pela maior parle huma elas utras mo trando re
I etil1as ycze o ,'er('ni: imo Reis e "eu zeloso~ mini t1'o
o qmmlo ele ejav50 favorccer aquelles povo, em nunca s
poLler m onLenLar; e o que mais be, o mesmo Padre 'ieira,
lue elles liverão erradamente por conLrario aos eus inLe

l'e:ises como me con la cle bum aulltentico que tenho em
meu poder, foi o mai empenhado em a irruar o meio
com que fi boa e ã con ciencia e pode se acudir ao
augmenLo Glaqu lIe descontentes moradore 'e I elo dito in'
trllmenlo e mostrão as luas diligencia, que o dilO Padre
fez mnl}as favoravei' aos povo porque maudanuo ,na )[;1
rre laele fner hnma grande junta de min.i lro e maiol'c'
lelraelo i.I 'im da côrle amo ela uni\ ersidade ele CoimlJr:l
lhes pedia o Paelre com a maior eITicacia primeir qne tudo
o que a consciencia e o Llireito permiLti sem em favor do
Tlovo~, oconsulta ma ... na Mageslade; egundo, que f() cm
chamal10s Ú dila cOI1:iulta O' Procuradore do mesmo
povo', para 1 mbrllrem e rec[uer rem nella, Cjuanto cm
liamno Lle lerceiro juJgassem IDai conveniente úquelle Es-
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tado: o que prudentemente se conccelell, e ponderadJ as
razões, e tudo o qlle podHiO permitLir :J leis da jU~LiÇ3, se
lavroll a lei de 1G55, em que se permiltião os resgates, e
c.om esta chave se abriào as portas elo sertão aos moradores
do Maranhão e Pará, cuja entrada foi sempre üelles for
çosamente appetecida, e comtudo ainda descontente e ajuela
queixosos do bom Paure Antonio Vieira c mais Religiosos
da Companhia. .

Sendo pois, como re'fl ctiamos, ela mesma sub tancia as
leis, sendo tão justas e conformes á razilo e eCfUidacle, e o
que mais be a respectiva conveniencia elo me mos povos,
para que se renova vão emultiplicavão, e por que havia então
tantas alterações e motins popularesna sua exe 'uçJo ? Dous
motivos, ao que pareee, e conforme a mioha f['tlca intelli
genci:.l, pela experiencia que tenho de 32 anno do Estado,
descubro em tão raras como repetidas metamorpllO es. O
primeiro, a receiosa inacção do governo, e falta total ele
desinteresse no Governador em buscar os meios proporcio
nados a fazê-las executar. Osegundo, a falta de for:as, para
segura e prudentemente' as conservar na sua devida oh er
vancia. E seoão.digão-me os que ele ordioario se prezão de
mais discursivas.

, e hum Governaelor, depois ele lograda com exce sivo tra
balho a diligencia do seu requerimento alJegando erviços, e
não perdoando a gastos, vai áquelle Estado a desfrutar os
devidos emolumentos da sua patente, e entre os limite de
hl1ma escrupulosa conducta, busca por todos o modos acudir
aos empenhos da sua casa, e aos precisos gastos da sua fa
miUa, como ha ele ter valor para se embaraçar em negocio,
ele que não ha ele tirar outro lucro, que o de asocego da
pe soa, o pouco respeito do cargo, e por ultimo e a melhor
livrar, o ser rendido intempestivamente por pouco prn
dente, pouco de tro e cobarde, e por não saber reprimir
huma alteração do povo, e hum fogo, que com 110m pucaro
de agua, como cuidão os zelosos (porém sem a mais leve
experiencial, se podia apagar e aquietar ainda no maior fervor,
por ser de ordinario o vulgo que ao primeiro estalo do
açoute, como animal de bocado, teme e se reprime, e se
deixa guiar pelo beneficio das redeas de quem o meneia e
governa?

Assim parece, mas não be assim na verdade, porque para
moderar o mesmo povo allerado são necessarias poderosas
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forÇ"tls nos ])raços de quem governe a Lride, e quando e-ta se
morne pelo brulo, muilo maiores ainda para que cavallo \
célYalleíro não caião ambos no precipicio. Eu me explico.
DemeLtidas aqllellas I is do Eslado, era preciso darem- e á
c"xecução pelo Covernador, que preci amente havia de casti
gar aos transgre ore, della , que descontentes pelas não Ye
rem dictadas pela sua ambição e com limitações condicionaes
que lhes atavão a mão á injustiça, desprezavão as orden'
e impcdiào o exercicio elas mesmas, e i to logo ao principio
ela sua primeirapuLlicação: mas que fariào neste caso o
act uaes Governadores, que já suppomos zelosos, desintere 
sados e resolvido a dar a vida no serviço de seu Hei? ,a
rião da força para reprimir a força dos PO\O ?I ~la com que
f rca ? Com a do presidio? Não, por certo; porque o Hão
supponho tão pouco praticos que não saibão medir a força
elo argo com que se aellão, e que não p3 são de tre ou
quatro companlJias, com as do povo, que a maneira de rio
caudaloso cresce e parece querer inundar as maiores cam
panlJas.

Oque po to e melhor ponderado pelas regra da pruden
cia. 1emendo a incerteza dos acasos e a incoll tancia do
J)O~O , para quem a força sem meios era o mesmo que e,
pada sem ponla e arvore ,em tronco, maisapla, por secca, a
acender o fogo que allemler ás lei da sujeição: que havião
de fazer os Excellentissimos Governadore, senão aCCOffi
moda rem-se ás allendiveis nece~sidades do tempo á quieta
çào dos povos e conservação do E lado, não querendo cada
hum ser o primeiro a quem a po leridade o mo tras e com
o dedo, como o aulor da mai' deploravel ruina?

Eu di sera, e o que parece deviào enlão fazer, era o' mes
mo que depois fez hum de seu mais bem aforlunado suc
cessores, que nunca se poderá queixar de olhar para elle
com máos oll1os, aquella deidade fabulosa.

Pedir primeiro soldado, não por companhias, mas por
regimentos, para tentear melhor bumas com oulras forças,
para se fazer re peitado o nome do oberano e para se as-
egurarem na prompta obediencia de tão luzidos cabo e

officiaes fic1eli imos ás orden' de seu Ceneral, cujo nome ao
som (l'e tantas e mililares caixas he ouvido e sôa por todo
o Estado com respeito, .com temol', e sem o mais mioimo mo
vimento de rebelliào como tanlas vezes no seculo pas ado,
eom menos cnn n e muito menores mOlivo se experimenla-

47
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va: mas vejo me respondem os circumspectos Governadore
que mal podião esperar soldados da côrte, que nem ainda
esperaYão o soldo dos que esta vão na terra, sem mais farda
nem pagamento que o distribuido pordiversas ) arcela e re
cebidos do Almoxarife em hun poucos tra tes que ape
nas usados, quando rompidos, que era a moeda corrente
uaquelle tempos, com que se pagava a infantaria.

Pelo que seria o me mo pedir soldados qne conciliar de 
affectos pelos tribunaes, cujos ministros julrrarião talvez por
vaidosa e menos sincera a upplica,:\ vista do grande ga
to que precisamente se l1avião eguir ú Beal Fazenda.

Ile tão certa e genuina e ta resposta, como foi em[)re
certo, que por falta de milícias, que contives em e refrea~

sem os povo , se não poderão pôr nunca em sua devida exe
co.ã.o as lei como no tempo em que isto e crevemo e
que vemos correr e discorrer por esta cidade dons luzido
regimentos limpamente fardados e pago com maior oldo
a que os reaes cofre::; que conduzem alguma vezes a frota
satisfazem á ri ca os soldos em haver queixo os; porque
não I'épara em gastos a real grandeza do Fidelissimo ~o

berano.
Esta a meu fraco entender a razão (salvo o juizo dos que

melb()(' discorrem) de se concluirem neste Estado os mai
difficeis negocias e as mai ardua ditIiculdadc que anno
anteriores se julgarião pela mesma experiencia invencivei~ ;
pois a tão bem ideados e proporcionados meio parecia im
passivei não correspQnderem os desejado fins, da me ma
sorte que se premeditárão, e se virão por ultimo socegada
mente concluídos, fazendo o mesmo respeito das arma pa
recer natural o que já se executava em violencia, e e
abraçava sem réplica.

Esta a fatal mudança dos tempos, que quanto mai se
applicavão os ministros a conciliar as leis ás conveníencias
UOS povos, nunca poderão, porque a lei dos resgate lhes
limitava os casos e reprimia a on adia e em vez de agra
decerem a liberdade e clemencia de seus püs imos l\Ionar
chas, culpavão a escassez com que se lhes concedião os ca
tiveiros, por lhes parecerem muito limitadas as conces õe
que só podião e tender até onde se pode em vadear com
váo seguro os fundos da justiça.

E timavão a lei, não pelo que mnndava, mas pelo que
permittia, porque huma vez levantaria a bandeira de resga-



tes, já podião militaI' nella as ioju tiças dos catireiros, e á
ua sombra tocar a recolher, não eotL'e os limite da razão,

antes pelo contrario a recolher Jndios e mais Jndio, por
não dizer roubos e mai roubos, como ouvi gabar a muitos,
pondo, com dizião, tocla a importancia dos seu resgate"
no pL'ovimento das muitas cordas; e endo tão raro o que
e achavão á corda para os comerem nas mãos dos barba

rOE, erão em grande numero os que se achavão :i corda nas
mãos dos PL'otugllezes para os venderem.

Oh! e quanto darião elle agora por ob ervar oque a lei
então lhe prohibião, que talvez ainda hoje logra em a 1'e31
merGê, se se não ouvi sem tant3S de ordem~, e não conli
nU3 em ainda as mesma ou adias, que forão a cao a de se
fechar de todo a porta principal de seus interes e e não
o triste Padre da Companhia, que de culpados na promul
gação da nova lei não tem mais que o que falsamente Ibe
impoem o mal alIe tos, querendo-os fazer odio o no sin
cero conceito de tantos bons, que sem paixão nem u peita
poderão a boca cheia a11lrmar que o Religio os da Compa
nhia empl'e ensinárão, e empre defenderão a me ma fé, c
a mesma doutrina. mpre reprovárão o cativeiro inju to
e os CJue se não fundavão em justo e seguro titulo: mas nun
ca negárão, que o feite em boa O"uerra, e com autoridade
do Principe, erão legitimas e verdadeiro e craros; que o'
feito em tropa, conforme a mente e intellicrencia da lei, e
nos ca o apontados e substancii)do nella, erào verdadeiros
e legilimos escravos, pois havemos de suppar como certo,
que nem o Pii imo Rei, nem os sapientissimo mini tro'
de 'eu onselho ha vião manda r se fize' em guerra inj usta
aos Indios, n m tão pouco se resgata sem lodio a quem av
leis do direito não des em por escravos; pelo que,oufo em
a tropas de guerra ou de resgat ,v rificadas no Jodio
a condiçãe e mais requi ito da reae orden, e fielmente
executadas as obrigaçãe de seus ministros, as im da junttt
de Missões como a da tropas, principalmente o cabo e i\lis-
ionario delia , no tal ca o e suppo ição que mnitas vezes
uccedo (aioda que algumas veze e faça ocon tra rio) fica vão

o taes Jodios sendo legitimose 'erdadeil'ose'cravo , e em
e crupulo os que com tão bom titulo o pO' uis em.

J to o que empl'e dis erão, i lo o qne dizem e isto da
qui por diante não dirão já os Padres ela Companhia por não
encontrarem o minimo apice ela justi sima e clementio; imu
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lei do Fid lis~imo nei e Senhor nosso, o Senhor D. JO'é J
digno por el1a ele elerna memoria.

Fec/hemo o lino com o r sto ela renexão. Alé aaora cati
yeiros e mai' cati\-eiro , e e~te mais foi o que fez mal no.
moradores do Eslado.

Agora porrm libenlade e mai~ liberdade, c te mai r'-
ceio faça tambem muito mal aos Jndios da terra, e sejão nc
c.essarias as me ma's providencias para os cohilJir, Cjue farão
applic.adas para os moradore o largarem.

Até agora c.aliveiros c depois ele publicada e execulada 3
lei, os yemos liues, e tão livres o que se prezào de mui:;
ladinos, ql1e jú o servir por paf[a lhes causa fa tio, 3S juslas
reprehen õe de seus amos, tedio, e,hum muito levo ca~

tigo pelo seu en ino, huma tOlal .deserção da ca a ond re
ceberão a creação} e forão creados com o maior mimo} ou
já nos braço de seus antigo senhores, ou já nos rega('o~

de suas amorosas senlJOras, não sendo menor a de graça do
moradore , que a liberdade dos forro, que a tanto chega
que passa ao atrevimento de se queixarem dos c1e'ampara
dos e oiIendidos amos; e a de~graça maiur be a qu esle.
de ordinario cxperimentão, que elles ão os csbulltado e
aquelles os allendidos, muito mais quando os aggravos S[IO
filos pelo outro sexo porque não falta quem se ompadeça}
quem faç,a a petição, e quem patrocine o r querimento} e
bem joeirado todo este procedimento, não sahe mai~ que
zizania} joio, e ervilhaca que !le o mesmo que discordia,
injustiça e sensualidade. - Jlledio tltlissimtlS t'bi. - Nem
1anto cativeiro que padeção os 1ndios, nem tanta liberdade
que padeção os moradores.

lIe tão essencial a e'ta miseravel gente o serem ingrato
preguiçosos, e dados á ebriedade e luxuria, que basta terem
o sangue da terra para reinarem, como lá dizem, como
mulatos do Alemtejo. Eu pela experiencia que tenho do
E tado julgo que as im clles como ellas necessitão de tutor,
pessoa virtuo a, por serem tão miseravel que tirar-lhe
e te, 11e o mesmo que deixa-los viver á lei da natur za.

Mas sejão os mesmos amo e amas os tutores e tutoras,
quando não, viverão ociosos, e por conseguinte entregues a
Yicios; e por ultimo jnsolente e rebeldes, c seguir-se-ha
a l'Qina do Estado, se lhes não forem á mão, e os não conti
verem com o ca tigo dentro das leis da caridade, por serem
de tal oompleição que o muito mimo he para elles o maior
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veneno, e algum castigo o melhor remedia para evitar
desorden e consolar de contente .

Obrjguem- e, a im a Indio como rndias, a servir ao
derrotado moradores que para isso lhes pagão, e não para
andarem vadios: sustentem os ministros a autoridade elo
amos, informando- e primeiro da realidade dos facto , para
obrarem pelas seguras regras ela justiça, e não pelas viciosa
da paix.ão ~ appetite dos empenhados desterrand0 da sua pre-
ença a tantos padrinhos, e mandando assentar a palmatoria

na afilhada cujas almas com as dos que as governão irão
sem remi são perdidas, e o E tado ; e e não houver em
todos buma total reforma, irá de dia em dia caminhando
'empre á sua ultima decadencia, e os moradores á ua
maior ruina, e a gentinha da terra aos effeitos inseparavei
da ua natural inconstancia. Queira ou permitta Deo , que
me engane e que todos gozem de huma paz inviolavel para
o futuro.





LIVROV.

DE OUTRAS ACÇÕES DOS NOSSOS MISSIONAR IOS NO ESTADO DO MARANHÃO,

EDAS DO GRANDE PADRE ANTONIO VIEIRA ATÉ, A SUA PARTIDA

PARA OPARA'.

CAPITULO I.

CltEGÃO A CAPITAL DO 1IlAllANIlÃO ~lAIS OBREIROS DA. COM

PANIIIA. DA PROVI~CIA DO EHAZIL, E DO Q E O PADRE

VTEIDA OEMU E)I SEI:.VlÇO DE DEOS E EE)I DAS A.UIA .

No livro passado referimos alo-uma acções de virtude
as im do Padre \ ieira, como de seus fervoroso subditos com
a ua feliz chegada ao Maranhão na entrada do anno de
53, em que tambem entrárão a trabalhar na eára com
certas esperanças da colheita' e no presente livro, por nuo
cortar o fio à historia com a do Pará, e não adiantarmos
o annos, iremos continuando no Maranh50 seus glorio o
serviços por todo o anno de ó~ até a ultima partida, qne
aquelle granele heróe, e abrazado e pirito na re.ducção dos
Iudios 11a de fazer para o Pará, com a mira posta nas muita
nações, que bebem e se crião com as aaua do famo,o rio
da Amazonas; em que pretende empregar o fervore de eu
apo tolico zelo e repartir a influencias de seu feliz governo,
cujo primeiro emprego por agora foi cuidar do cn ino da
mocidade, mandando continuar com maior fervor;) elas e
de latim para os estudantes, e uma boa e grande escola para
os meninos, porque com as letra e pode ,em tambem in
troduzir na mais t ora idade a' "irtude por serem e la o

48
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fim n1timo dos louvaveis e proveitosos mini t rios !la no ';]
minima Companhia de Jesu ; sendo tão granel o contenta
mento do moradores, que un aos outros e davão publi
camente os parabens vendo desterrada pela diligencia dos
mestres da Companhia a ignorancia da terl'a perpetuada até
ali na inculta e mal empregada indole de seu filho ; que
notavelmente se adialltavão umas vezes triste com a repre
hensão e castigo, porém as mai da veze :llegre com a
remuneração dos premias, que não faltav~o :i vista do me
recimento, sendo um dos principaes empr 3"0s, para que
tinha cooper:ldo, com mão larga, a actividade, e provida di
ligencia do Padre' ieir'a, como quem salJi:l a infallibilidade
do proloquio. - [L leneris conSllescere rmLlf1l1n est-; e da
quellas plantas bem cultivadas e podião esperar para ao
diante novos e hem sazonado fructos, que o mesmo. upe
rior queria se deve sem ao cultivo e cuidados dos jardi
neiros da Companhia.

E tabelecida em melbor fórma a classe e e cola, cuidou
da a sistencia dos enfermos e vigilancia com os moribundo l

não se esqLlecendo do desamparo elos mi eC:Jveis pro o ;
tudo pelas regras, e conforme a direcção e fim do nosso
louvavel instituto; e para que tudo se executa e com os
auxilias divinos, recommendava a todos a reza ou canto do
Santis3imo Rosado da Mãi ele Deos, e que todos, as im
Portuguezes, como Indios a sistissem ás àoutrinas e tahe
lecidas na nossa e na Igreja ~)at.riz. Já os sermõc e costu
mada energia do Padre Vieira ião colhendo no confes iODaria.
o que primeiro semeára do pulpito, porque embora n50 f(ll
tassem pedras e espinhos, em que mnitas veze cahia, e bem
ao ca o a semente, para ar,randar a primeira, ba tava a
graça, para desmontar as segundas não faltava a indu tria,
ernqLlanto se não topava com a boa terra, que essa sem
mnito trabalho promettia logo e orI recia o f"ucto pelo tra
balho..l<i a frequencia dos Sacramento era ol'dinaria, a re
forma do costumes amai' exemplar, a ('e ,tituição da liber
dade dos Indios a mais seguida. e a milis praticada l oão
sendo neccs~arias as extorsões da violencia, quando para a
execnção sobejavão os meios da sU:Jvic1aàe e brandura.

Dava o Superior por bem empregado o trabalho ela pré
dica pelo muito que interess::va na pesca pela importancia
dos lanços; e só se doia dos sllbdiLos, vendo-os tão fatigados
por falta ele companheiros, que Ih" ;ljndassem a puchar as
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relia::;, que parece se qllemo romper pela multitlão dos
peixes que a pl'endião. I:1s rle'te cuioado os tirou logo a
Altis~ima Providenciil do Senhor, que corno a vinlta era toda
Sllil, tinba cuidado de enviar mai obreiro para o trabalho
della. Er~o e'te cinco fervorosos sugeitos, que o Padre Pro
vincial elo Brazil Franci co Gonçalve mandava de soccorro
a eu grande amig-o e uMito o Padre Antonio Vieira: visto que
por nomeação ua era elle agora nperior de toda aMissão, su
jeita naqllelle tempo áquella edificativa, e sempre gloriosa
e re peitavel ProvinGia.

Era o primeiro e 'uperior dos mais o Padre ~1:lnoel Nnnes.
profe so ele quatro votos, varão acreditado em virtude c le
tra ; o Partre Antonio Ribeiro, insigne lingua; o Irmão
Theologo Rafael Cardo o, o Irmão HumanL ta Bento Alvares,
e o Irmão Coadjuctor temporal João Fernandes.

Entrou e. ta pequena recruta pela habia ele S. José, que
fica a lé te do Maranbão, e saltando aonde chamão Riba-mar,
com a invocação daquelle puríssimo Patriarcha, vierão
bu cando a cidade, abreviando e segurando a sua viagem
por terra. Deliverão- e no caminho em duas aldeias de
Inclio. nas quaes o Padre Ribeiro prégou na lingua do
Brazil, em que era perito, com tanta valentia e fervor de es
pirito, que foi preciso deterem-se algun dias para ouvirem
de confi são aos Indios e India , que qua i todos e confes-
árão e commungárão, com notavel consolação do novos

ho pedes, que qllando as im fl'Uctifi~avão ele caminbo que
farião de as entoo Che lJ5rão finalmente á cidade, aonde na
nos a ca a da Virgem. enhora da Luz forão recebidos nos
braços do Padre Antonio Vieira com inexplicavel alegria,
a' im delle, como do mais P3dres, de quem forão tra tado
com mimo de Irmãos e agasalhados com caridade religiosa.

Com e te peql1eno soccorro, e vindo a tão bom tempo, já
o llperior da Mis ão podia repartir com as parte, que por
então julgava mais nece sitada de operarias. fIo se es
queceu do Pará, que resel'vamos para seu lugar, por não
cortarmos o fio ao que vamos dizendo, e querermos rematai'
os ncces o do presente anno de 5o, com o muito que
obrárão o Padre Vieira e seu subditos; estes nas visitas das
aldeias e algumas entradas ao sertão,. aquelle, dentro na
cidade e seus contornos, que ainda parecia pequena messe
á vi la de tão fervoroso e esforçado ~spirito. Como capitãO,
a quem as expericncias na e pirilual conqui la tinhrto acrc-
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.Jilado a eleição do cargo, que servia, foi distribuindo os
postos e assignando os lugares a tão valoroso combatentes.
Nomeou por embaixadores aos 10dios GoajHjúr.as aos dOllS
Padres Frandsco Velloso, e José oares, pelos quaes man
Java annllnciar aquella nação a publicação do Evangc.lho no
rio Pinaré, aonde vivião distantes ses enta leguas da ilba do
Maranbão. Ao Padres Antonio, c Thomé Ribeiro com o Irmllo
Bento Alvares, que visitassem as aldeias da lIba, andando e
(liscorrendo de umas a outras em um continuo gyro, tudo a
pé; por e fazerem mais especiosos os passos, que como os
de seu uperior evangelisavão a paz e bens da vida eterna.

a Cílsa ficava o Padre' ieira com o Padre Manoel de Lima
e os Irmãos Rafael Cardoso, Antonio Soares, Simão Luiz, e
João Fernandes, os pI imeiro para a elasse de latim e escola,
os outros dOllS para o exercicio e mini .. terio domestico.

Dispostos assim os sugeitos desta nova e assús compen
dia a, e principiante pwvincia, entrou cada um a cumprir
com a:s obrigações do seu laborio o apostolado. OPadre iei
ra como l)rimeiro, e uperior dos mais, cuidou em ser o
primeiro no exemplo, no zelo das almas, e ediOcação dos
proximos. « Resolvemos com o parecer do Padres (sào pa
lavras suas, como co turno) que até a partida dos navios
para o Reino deste anno de cincoenta e tres) ficasse eu na
cidade cuidando no catbecismo dos lndio, e examinando
os baptismos por estarem muitos invalido, para o quefuise
guindo o rol elo Parocbo por não ficar algum ele f6n listo
se faz um grande serviço aDeos particularmente nos Indios;
porque a necessidade espiriturtl extrema, em que vive e ta
miseravel gente, dilfictlltosamente se p6de conceber. Muitos
deltes estão ainda pagãos, e assim vivem, e morrem na casa
dos Portuguezes; e quando os reprehendemos desta impie
dade) escusão-se com dizerem, que não tinbão Padres da

.Companhia que os bapti assem (como se s6 estes o po
dessem fazer: ó Deos, e que miseria, mas 6 gloria da Com
panhia I); muitos achei baptisados, que verdadeiramente o
não erão; porque lhes derãO o baptismo sem nenbuma ins~

trucção, nem fazerem conceito do que recebião. Dos m) s
terias da fé, raros erão os que sabião alguma cousa, ou ra
rissimos os que sabião o que era necessario papa 'se sal
varem. Achei velhos de sessenta e mais annos , .que ,nunca
se confessárão) e os que o fizerão algumas vezes, pergun
tados quando, respondiã,o, que com o Padre Luiz Figueira.
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que por boas cont.as havia mais de dezesete annos tinha
. abido desta cidade.

« Desterrei o abuso geral muito introduzido de não dar a
oommunhüo aos Jndios, nem na bora da morte; o qual es
tava aqui estabel.ecido como lei, e quasi o mesmo se pra
ticava como uso do sacramento ela Extrema-unccão. Os lndios
menos mal instruidos, erão os que assi tião· nas aldeia.,
que antes tinhão sido frequentadas dos nossos Padres
antigos; ainda que tambem nelJa_ estavil quasi perdido o uso
dos Sacramentos por falta de quem I])'os administrasse. De
sort.e CJue achei a maior part.e dos Judias, que vivem entre
os Portuguezes, como se então acabárão de descer do
sertão, e com alguns vicias demai ,que e lhes pep:árão dos
mesmos Portllguezes. » Assim faUavél, c assim referia este
apostolico varão, segundo o que achava e apalpava com as
mlios, que a não serem tão fieis na escripta, se farião impossi
veis de credito suas narrações. Não podia deixar de penetrar
no mais vivo da alma o que encontrava seu zelo em tão santo
e:xel'cicio, que n~1O podia deixar de er de grande agrado de
Deos, sendo tod0 o proveito das almas; que não iotere sa
vão menos na sua industriosa caridade, como o unico reme
dia da salvação eterna, o que não podia deixar de commllni
cal' ao operaria grandes juhHos, assim como aos afilhados
grandes bençãos.

I esta mata brava, OH neste el'tão e cidade ent.rára o
Padre Vieira com tal fervor e zelo na SHa cl1ltura, que em
I~OHCOS meze se via no Maranhão mudada toda a 3cena.
Com os mesmos catbecismos qu~ formara, uns maiores,
outros mais breve, e outros brevissimos, instruia a muitos
.que pelr Ilwis habeis, passavão de discipulos a suflicientes
mestres, communícando-se a todos em breve tempo a pu
reza das aguas da santa doutrina, de que todos abundante
mente 'bebião a sua maior felicidade. Estes os frl1ctos, que
então avnltavão, e os trabalhos que com tanto lucro rendião;
·porque abandonados os ,do sertão, só se attendia para
.o frllcto das ,almas; tendo dado em droga a ,espiritual con
quista, ji)or darem nas drogas do sertão a temporal e espiri
tual miUcia.

O maior ~rabalho. deste bom Padre era o do confessio
nario, 310nd.e já pra'tic@s na sua obrigação acudião a satis
fazer o ann:ual pFeceito sendo-lhe py,eciso, e ao Padre
Manoel de Lima, gast,ar com 'o dia grande parte da noite,
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para que se n~o recolhes'e penitente, a quem a ,ua cari
dade não acuclisse com o mesmo remedia flue bnscava.
Assim cavava, e assim replantava elle aquella quasi as alada
vinha do Senhor com não POU(:o suor do seu 1'0 to e ele
seu insepara \el companheiro o Padre Lima, communicando
forças e renovando alentos a bondade infinita do enhor
della, que não deix.a de se agradar do trabalho, vencia o
desejado fructo da colheita; e porque este na bora da
morte era o principal efIeito, e ultimo complemento de toda
a safra, e [ructos da vida, nella com maior a si tencia
lhe segurava os fructos da eterna. Ouçamos das vozes de ta
afinada cithara o progresso, e augmento de tão gloriosos
trabalhos.

« Com os Portuguezes (diz Vieira tocando com a penna
as cordas, de que com maior naturalidade, que a no S3,
se forma a harmoniosa narrativa das suas cartas) posso afir
mar a Vossa Reverencia se não tem trabalhado menos, que
com os Indios; nos sermões dentro e fóra da casa; na dou
trinas de todos os dias; no exemplo da "enllora, e praticas
do sabbado; nos jubilêos das festas principaes, na vi ita dos
presos e enfermos, na devoção e ensino dos estudantes,
assim no estudo de latim, como na escola de ler e e crever,
e geralmente nos ministerios proprios do no o in tituto
nunca se tem faltado, sem embargo ele Rermo tão poucos,
e carregar muitas vezes grande parte destas occupações
sobre um só até dous., Mas dá-nos Deo e accrescenta-nos
as forças de maneira, que, até eu que sou o mai fraco de
todos, po so affirmar que não e tau ocioso. Ao trabalho
corresponde o fructo que se colhe, e se este não 1'0 se tão
sagrado, nem a terra tão pequena, se poderlão dizeI' gran
des fructos e effeitos da graça e misericorclia Divina. Só
referirei por muito publico o caso seguinte:

«Estavão differentes neste Estado as duas maiores cabeças
delle; uma do de guerra, outra do de justiça e fazenda.
Começou o desgosto em materias de jurlsdicção, tinhão pas
sado ás das cortezias, e estavão já papeis escriptos e aS5igna
dos para chegarem a outras materias mais pesada . Acuc1il'âo
ao rebate dous Padres nossos que tinllão am:zade com ambos,
e posto que uma das partes estava mais rija, a,lfim cederão.
ambo ,e pozerão o negocio nas mãos dos Padres. Comp6z-se
tudo de maneira, que ambas as pessoas e jurisdicçõe. ficárão
na sua antiga correspondencia, e cessárão os escllndalo' e
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inconveniente, que semelhantes desuniões costumào C::lUSal'
na r pu b ii ca. »

IJão cabia o espirito de um tão grande bomem (pois em
1nc1a a matel'in se mostrou grande), no pequeuo recinto da
cidade de S. Luiz, que tinha tomado por sua conta; e
porque desta distavão as aldeias da Ilba, umas quatro, e
outras cinco leguas, não podendo os Padres, que as visita
vão, acudir a todas com a promptidão, que requeria a ne
ces idade dos enfermo', ptlS ou ordem aos neophitos, que
toclas as veze que algum adoece se, o viessem chamar logo
ú c.idadfl, como fazião; e era p:Jra ver e admirar, o como a
qU:ilquer bora do clia ou da noite, e punha a pé um corpo
pe ado, a quem os annos e os trabalhos tinhão diminuido
cm parte as forças, e sem mais arrimo, que de um tosco
bordão, corria, como anjo veloz a acudir ao seu doente, con
fessando-o e dando-lhe o Santis imo' iatico, e ajustando
aos da alma os remedias do corpo, com tão conbecida cari-.
(1:Jdc, que cada vez mais se entranhava no~ corações de todos,
nomeanflo-o universalmente com o amoeo o titulo de Pai
do Inclios, brilhando mais a virtude de te varão apo tolico
nos pobres tugurios, e vis choupana deste mi eravei , que
em outro tempos na ca (IS dos fidalgo , e palacio dos
rei. E era raro o que rnor~ia ~em o Padre Vieira á cabe-
eira, sem reparar nas dilTIculdaue que se olferecião, já,

na pa sagem dos rio , já no ombrio dos matos com o es
curo da noite, e o que mais he, sem caminbo, sem guia, e
sem mais anxilio, que o divino, com o qual vencia até a
mesma dilTIculdade, para que nem o catbecumeno ficasse sem
baptismo, nem o baptisado sem o sacramentos daqu611a
ultima bora.

Por e te cuidado do bem espiritual de tal sorte exercia
suas roncçõe , que onâo fazia e quecer do temporal occorro
elos neces itado. entia o costume de não pedirem o pobres
daqnelle E tado de porta em porta, como se pratica na ci
dades; como tambem, e moita menos nns portarias religio
sas, que o fazem para melhor os soccorrer com a orc1inaria
esmola: mas para que nem a introdllcc~o do abuso nem o
rubor da pobreza o podcssem defraudar do merecimento de
huma obra tanto do agrado de Deos, pedia ao Parocho huma
li t.a LIas mais necessitados, aos quae sempre acudia (I sua
vigilancia, senão pelas de maior quantia, sempre pra.:ém pelas
leis da mais subida caridade, nfio se de cuidando de os con-
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vidar para o remeüio da (lIma nas cOIlfissõe:, depois ue e tal'
já occorrido na nece sidades do corpo; e para que aquella
pode se abr:lOger a todos, e tivessem algum abrigo nas nas
doenças os pobres, int1uio com a efficacia de seus sermões
huma tal misericordia nos T!'mãos desta santa Casa, que todo~

a Imma offerec 'rão logo gl'OS as esmola para a fundação de
hum hospital. Mas succedeu a esta obra, o rrue ordinaria
mente succede a outras, quando os rrue a ideárão não po
dem contiouar na sua devida execn ão; porque mudados
com a nova me a o Irmão, mutlárão-se tambem a von
tades, e ficou suspenso por então e.,te monumento da pie
dade ch!'ist~. Estas, e outras mais dirrrculdades se vencêrão
depois, quando da mãos dos bomen pas ou a obra para
a de Deos pelo motivo, que refere o me'mo Padre Yieira,
querendo o mesmo Senhor atisfazer os de ejo do seu servo,
pelo muito que este trabalbava pela sua maio!' gloria em
beneficio do proximos. ,

«Querendo (assim diz na sua carta ao Padre Provincial do
Brazil) estes novos Irmãos da mesa d::t i\lisericordia., que lhe
fizessemos alguns sermões, e que os remediassemos pelo seu
dinbeiro com o provimento para a mi as da anta Casa
por haver já muitos mezes f(lltavão o nav,ios: veio o Procu
rador, e mais I!'mãos a conseguir o petliclo, menos o aceitar
mos o preço, ma pelo bom ele, pacho da sua petição sem
pre lhes mettemo em condição, nos havião tambem de pa
char a nossa. Promettêrão que sim, e declaranua eu que a
nossa era, que suas mercês fizr "em a obra elo hospital, to
dos vierão nisso, e o agl'a lecê. Jo muito. Quizerão a ignar
dia, em que se havia tratar da obra, mas nós não C011 enti
mos, senão que fosse logo, e ahindo com o me mo Procu
rador e Irmãos fomos ao sitio da Misericordia, traçou-se o
hospital, e se entregou a obra aos officiaes, que bavião cor
rer com o edificio, dando-se-lhes a gente de erviço nel;e
saria para elIe. Tudo isto se fez naquella manhãa, e no dia
seguinte, e por principio se começou a enfermaria de doze
camas, que já está feita. A primeira cama foi logo da no ';)
casa p(lra 3 do Tbesoureiro muito limpa e concertada; por
que houve um religioso qne quiz dilr a sua para os pobres,
e elle dormir dabi por diante em uma taboa.lIe esta obra de
grande erviço de Deos, e será de grande allivio e remedia,
principalt':Jnte para os muitos roubado, que aqui chegão da
co ta de Pernambuco; por(lue ainda que a gente ela terra,
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como costuma, os soccorre, e sustenta a totlos com grande
caridade, e as pessoas nobres e de posto ccrn maior gran
dezil ; comtudo, como vem muitas vezes alguns feridos, e
outros doentes, que lhes não basta só o sustento para pode
rem convalescer e viver, sempre estes no hospital terão
melhorcommodidade para serem curados, e melhor tratados
nas suas doenças.))' Este hospital, que por então foi de grande
abrigo aos pobres, veio depois a experimentar as incons
Lancias do tempo, que tudo acaba.

Quando encontro com muitas e a.gradaveis memorias deste
insigne varão, lendo em snas cartas a fiel conta, que era
obrigado a dar a seu Superior maior. e e nos communi
cárão do cartorio do Collegio da Babia, pelo que toca ao
augmento espiritual e temporal da nossa ~]oriosa mi são do
:\1aranbão, que bem se pMe chamar tal, por contar entre
seus varõe, illustres um tão grande, como ogrande e sempre
gra.nde Padre Antonio Vieira; me succede o me mo, qne
quando leio em seus sermões as raras e inímitaveis valen
tias de seu elevado e suMtil engen .0, olferecendo-se-me logo,
como questão problematica) se brilhárão mai nelle os ta
lentos do pulpito, em que foi Principe, como o mundo con
fessa, se as preciosas virtudes da alma, em que foi eminente,
como vai publicando a nos ~ Historia; e assento comigo sem
a menor violencia de meu limitado discurso, embora que
repita o que já em outro tempo disse com melhor penna o
doutissimo Padre Ga par Ribeiro, como escreve o erudito
Padre André de Barros, na vida daquel\e seu famoso heróe.
Assim diz fallando de suas v:,.tudes - ~3 o mundo as visse
no pulpito sem sobrepeliz seria de op~ião, que concebi e
ainda conservo, persuadido, que entre tantos talentos natu
raes e de espirito. CJ menor no Padre Vieira era o de prc
gador.- Meção agora lá os devoto~ de Vieira as grandezas
daquelle principado na prédica, com as eminencias deste es
pirita que vemos resplandecer na Arneril~a entre os exercí
cios da caridade, assim COIILO já tinha luzido o talento na
Europa entre os innumeraveis applausos da prédica. O'
varão esclarecido e em tudo admiravell a quem o zelo da
salvação das almas (virtude nelle a mais distincta), fez trocar
os mimos e applausos da côrte, pelos trabalhos e suores da
Missão, acudindo ao bem de tantos miseraveis:e soccorrendo
as miserias de tantos· nee·essitad03 até ficár sem apropria
ú8ma de que 1.1 ava, pela largar ao 'pobre) que de ju tiça ii
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pedia; que aind~ que ~ sua h\lmildad.e no eseoI)~~sôe n~

cartel, como o recommendava a modestia, a narraçaQ ~r:,

outrop esçriptos nos derão a cO~lhecer o autor da obra por
torlo os titulos d~ misericordia.

'ão costumava o fogo claquelle peito dizer basta; porque
toQ9 o pasto era ainda popço para ~ voracidade de suas
(~I).armn~s. Oardente espirito do Padre Vieira, corno já vimos,
IJ~O se content:\va ainda com o muito que tinha feito; porque
ainda se não tinha empregado no que mais que tudo de e
i~va, que era entrar em 'pes~oa na espirituÇ\1 coTIfJuista do
rio Ita pUCLlrú, om cujo c1istriçto s~ qizia esta r a nacão do
Bilrbaqos, de quem tantas cousas se disião, nua sendo menor
o qne delles se cputa\'l;l de terem barbas, cama os Europeos,
ontra a n<\tureza ardina ria dos lndios; p.or se dizer pro

cedião daquelle& -que logo nos primeiros descobrimentos
pat1frag~r~o J;]a barrq qo ~iaranlüio, como já tocámos na en-

. tr~cla desta nossa Historia; (le serem J;lJais politicos no trata,
c que pela sua distincção e valor erão arbitro absolutos das
nações confinantes daquell@ ertão; e finalmente di ião terem
em suas povoações algl}lll,às cruzes' que da vão ~ entender
tiyerão em optr!) tempp algum conhecimento de nos q Fé'
e e~t~ accresceoLavão (mas todo o referido por tradiçào) que
não podia ser de oulros, que eles grirpeiro que intentárão
povoar o Maranhão no anno de 1505.

Esta~ uotici~s, posto que pão o asseguravão a tradição,
por não haver tes.tell)unha de vista em que s.e fundar, não
deixavão com tur.l0 de avivar o desejo do bpm Padre Vieira
pllrj:\ entrar no descç.brimenlo de tes Indios, com o ultimado
~m rl~ p~ reg~n13rl;lr a todos Jla~. salutiferas aguas do Santo
BaMismo. Partiçipob O seus intentos ao Capitão..,.mór Go....
vernaçlor B(ll~n~zar de Souza Pereira, ~pondo-Ihe as con
~enienci~s de um e outro fÔl?o, que não podião deixar de
trqzer comsigo algum proveito aos moradores daquella su"
C~pita1}ia. l\PIM'0VOll l111a QS in~elltos \'l assentilrão <\mbost

qve se f)zesse ~ ~ntr~d~ pelo s.. João do aflnQ em que
vamos de 53, ppr s.ef o mais proprio de semelhantes. eo
tradl;ls. Feito o assento \'lID, 27 ele Fevereiro, tratár~o, por.
ultimo s.\'l fossem ar{urvanQ.o as cousas mais precisa,s par<\
O boI)'). logro q,ê/ v.i"gero" ~ como as l~ccÇ\.siões. emque um ~ QutrQ
se (}nçontr~vão erão muHa~J tílmbem erão muitas as em que
o Padre lhe leml:;lr~va o ~juste; Pílra ql.18 o descuiQo não.
:q)a~IOgr.:l8&e c\~J?.')is f), d~s~jildo ~ffeito la entl'-.tda. Repet.içl~·



(h'ão as lemlsi'ánça ) que o fervdt'o o missionario 1M fãzia;
p rém a tortas ellas ( :iO pa la Has Sllas) me respondia o Ca
pitão-mór - que tudo ia pre9'eninrlo. «Comtudo os Padres
que anrlavão pelas aIdeias, e vião as occüpaçõ-es em que esbvão
cLiverLirl g os ln-Iios, que havi.ão ir comigo áquellà eull'ada,
me avi (11'50 pai' veze , que entMdião que ella se hão havia
de fazer, e que o Capitão-mór nos não tratava vel'dadc.
Fundárão-se (e bem) em que os Indio para poderem ir,
devi50 ter feito primeiro as suas roça, e que o Capitão-móI'
no tempo que elles as bavião de fazeI' o trazia occupados
nos serviço' de s,eus intere"ses; e sobretudo, que tinha plan
tado com elles duas grandes lavouras de tabaco, as quàe,
se havião de colher e beilefici:lr no mesmo tempo dá jor
nada, e com os mesmos lrielios) por não haver outros, e quê
não era cousa para se SUppO'I; de um llomem pobl'e, e tão
desejoso de o não ser, que houve' e de plantar para não
recolbel'.

«Bem via eu a razão qne os Padl'e tinhão, e tambem su"
peitava e presumia; ma n~o me pareceu de i til' da em
preza, nem tomar logo outra, como alguns me acon,clha\'50,
porque tive empre por mell10r que a jOl'l1atla e de fize' c
:lntes por parte do Capitão-mM, que pela nos 'a: e porque
se não perdesse por falta ele diligencia fiz com elle e cha
rrias'em' os Principaes e Capitães elas aldeia, pará que com
todos s~ aJlIstasse o que era necessario e assenta sê o dia
certo. Fez-se a junta em dia de, . João Bapti la, e porque
todos os Inrlios se e-'cusárão, por não terem ainda roçado
para o preciso sustent.o das suas familiaE'J que em a man
diocaJ que he o seu pão, não poc1ião viver, se. lhe deli para
islo tudo o que re tava daql1elle mezJ e todo ocguinte:
e assentou- e de commum cdn entimento, que a partida fosse
aos 31 de Julho, (lia de anta Ignacio, no so Padré.

«Erãojá partidos ne le tempo para o Reino todo os navios
claql1elle annoJ e s'Ó faltava um, o qual se expedio dentro eill
quinze dia. Ao seguinte nó partimo, eu e o Padre Antonio
Ribeiro a visitar a aldêas, e juntamente a fazer lista dô~

Indios, e al'ma de arco J frexas e I'odeltas, que hà\'iãó de
ir, é tudo begociámos pelas medidas do grandB desejo, que
se tinl1a pal'a a empreza. Por m o Capitão-mór, tantd que
VfO a partida do navio, c qUé jil não tinhamo pór quem
avisar a E[-r~i, e qu'e eu'" qué com a orden: qu' tinha dI')
-'na Mar: .starl'. lhw porlia fazpl' al:,!1'Ima l'!'._istpl1ria. eJáh



ausente, convocou logo a uma junta oS' Prelado das reli
giões e mais pessoas da justiça e republica, que elle escolheu,
e com todos se resolveu, e fez um auto, que não con\'inha
que a jornada se fizesse, por ser já fóra de tempo, que para
o seguinte anno se faria.

« Achou-se nesta junta o nosso Padre Manoel Kunes, que
allegou por parte da cidade a conveniencia da enlrarla com
muitas e muito forçosas razões; mas nenhuma dellas nos
valeu; porque só urna tinha lugar naquella junta, e foi a que
deu Jogo o Reverendissimo Prior do Carmo, o zeloso Padre
Frei Ignacio de S. ,José, o qual clis c de~ta maneira.- [i;u.
~enbores, não sei, se he ou não tempo de fazer a jornada.
porque não he essa a minha profis;5ão: o que sei de certo
11e, que se a jornada fôra para captivar' Inc1ios o tempo s ria
muito bom, mas como he só para salvar alma, por isso n~o

J)e tempo, nem o será nunca.-Isto disse este bom religioso,
e deu sem duvida no ponto da verdade a qual, confes, o a
Vossa Reverencia, que não :Jcabeí de conbecer ~eoão depois
que o virão os olhos, porque não cuidei era tão mão o mundo
com ter visto tanto delle.

«Emql1:.lOto as missões econversões da gentilidade tivel'em
dependencia dos Governadore e Capitães-móre , bem no
podemos despedir dellas, porque Mo de poder mais que
nós e que tudo, seus iotere.ses. E porque se veja quão
certo éra ser dissimulação, e üngimento tudo que o Capitão
mór me dizia das pre,veoçães que tinha feito, tratando eu
logo de me passar ao Pará, pedi-lbe canôa e lndio , e sen
do que as canôas que havião de ir a jornada erão duas,
e os Indios mais de duzentos para depois me descubrir
uma, teve grande trabalho, e dando-me um escripto para
dez Jndios) correu o Padre Antonio Ribeiro ús aldeias, e
não achou mais que dous I Eis aqui como estavão preveni
dos os Jndios, e as canoa ,E se Vo a Reverencia me per
guntar: pois onde estavão os Inrlios ? Digo que nos taba
cos e nas pescarias, e em outros interesses de quem não
quiz que eu fosse buscar almas ao serWo; e no serviço
dos senhores de engenho, e outros poderosos, que pagão
em caixas de assucar o darem-se-Ihe a elles mais que ao'
outros.

« Por estas vilezas se vende o sangue de Jesu-Christo,
por ellas se desobedece ás ordens de EI-Rei; mas já tenho
d:ldo (Janta de tudo aSna Mageslarle, e espero m:lO-
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dará acudir com o mais prompto remedio. Grande foi a mor
tificaçUo que recebemos de e nos estorvar, e por taes
meio, esta mi .110, que além das esperanças que nos pro
metLia, tinha de mais os alvoroços de er a primeira. O que
mais sentimos foi a perda do tempo, porque desde Abril até
principios de Agosto, em que nos detivemos no Maranhão
esperando por ella, era bastante para termos passado ao
GlH'upá e entrado pelo rio das Amazonas. Comtudo não
estivemos :Jqui ociosos, e se fizerão algumas cousa de gran
de serv!co de Deos, em beneficio espiritu:Jl, assim dos Indios,
como dos Portuguezes. »

Este o fim tragico, que teve a entrada do grande rio It3
pucurú, pelo qual queria o:lrdente zelo do Padre Antonio Viei
ra tremula em as bandeiras do Santíssimo orne de JeSll ,
sendo eIJe o alferes desta expedição verdadeiramente apo 
tolic:l; e que prometl.ia grandes fruetos na famosa nação
dos Barbados, a que o demonio, inimigo commum das almas,
como costuma, se oppoz com suas astucia pelos meios já
referidos, e nunca;] sá deplorados, que farão sempre, e
ão ainda hoje ocommum embaraço da propagação do Evan

gelho, e conver :lodo gentilismo, e a mais verdadeira~pedra

de toque da pacienciil dos mi ionarios d'esta Vice-Provín
cia neste Estado; e o serão para o futuro, emquanto se não
praticar o meio, que acima aponta, e a mesma experiencia o
persuade, o Padre' ieira, para se não verem acabar em flor
tão bons desejos, dos quaes se podião e~perar maduros e
copiosos fructos.

Mas a Providencia do Altissimo, que por seusoccultos jui
zos á nossa comprehensão investigavei3, permittio, por então
se impedi sem os passos a este apostolico varão, os fr;lll
queou depois a outro (") não menos grande no zelo, e salvação
das almas, como publicão os sertlies do Piaguy, Pernambuco
eBabia, que virão, e admirárão as suas virtudes e prodigiosas
miss :es, em que converteu a Deos tl a melhor vida innume
raveis almas; e ao tempo que isto escrevemos continúa o
mesmo exercicio em Portugal com proveito (como affirmão
n'esta os que vem daquelle Reino) e edificação dos proxi
mos, um missionaria d'esta Provincia, que trocando as de
licias da patl'ia pelos trabalhos da missão do Maranhão, foi
mand3do pela santa obediencia, pelo grande fervor que mos
trava a annunciar a estes barbaras os mysterios (la. Santa

(") O P~drr Gabriel M~la~ri(lil.



- 388-

li'é, sendo Gdvei'ntlflor e Capitão Gehera1 do E:5Lado João da
Maya ria Gama, um dos qi1e mais pron'lovêrão a conversão
do gentilistno, pai' set tão notoriamente zeloso no sérviço de
ambas MagestadeB, .

Nome3do o dito Padre parll tão santa e difficllltosa expe
dição, partio logo puaella no anno de mil setecentos e vin
te e sete, e com tão bom e n~li'l sL1ccesso, que () mesmO tói
chegar, que vencer, tirando com as luzes do Evangelho a
tantos barbaros das trévas do gentilismo, que com elles pô
de fundar duas populo:>as aldeiaS, hum:], que ainda hoje se
chama Aldeia Grande, a outra Aldeia Pequeml, que clepois
situou seu bom successor' o Padre João Tavate sobre as
margens elo mesmo rioltapucmú com notavel conveniencia
(;los Mineiros, que (Jor elle r1avegão vindos do Piaguy pelas
Aldeias Alta (') disti1l1tes mais de quinze diáS de viagem da
ciclade de S. Luiz do Maranhão; que posto paguem aos dilos
Indios as Das conducções, para o lran porte daquelles com
Meiros, são estes Barbados os melhor'es L.ollàuctores,

Assim veio a desfructat este fervoroso missiona rio oque nãO
pôde entãO colllet' Ó zelo incansavel do grande Padre Vieira.
Era este de opinião, que orio llapucurú se ia ajuntar com ode
S, Francisco; porém o tempo e o descobrimento mostl'Ou
(lepois OcorJlrarío, àindâ que a rustancia elas cabeceiras de
l/llm a ai.ilrd Ite tão pequénj na comtnum accepção dos via
geiros eláqlielles sertões, q'tle o espaçO de vinte para trinta
legüas, que poclerá ter, o tem elles por visinhança da porta.

Toquei nesta breve noticia, não obstante pel'tencer á futura
cbrOllol'ogia dos segdintés annos pata 3'doçarem parte odes
ffostó dos rr'láis' zelõsos, vendo 11tivadós aquelles miseraveis
de huma' ocêàs,jão tãó favor'avel ao nem espiritual de suas.
âlmás Mas para qlie os ouriosos saibão logo sem Íl impaci
ência ae tão longa demora, em que viedo a parar aS' particu
lares ll0t.idiJS, clue li ti'adiçâ0 publ,icava de3ta bellicosa nação,
dir'ei o qL1e 'pude eálMr dtl Mca' dos mesmos r:íl'issiouarros,
l(ue os t·f"atár'âo.

Notaval costL1me nê á éffie-lIe-i'u oorri qtie algumas nr)tiC"ias
pór' aritigas passâo Elhlté 6 vU,lgo po'\' verdadeiras, não ex
eedenôo: a esphera de meras fabulas: ou por'qllea sua vei'a
cic1ade se naó decíelio ainda' no tribunâl dê uma rigorosa
critica; ou pôr/que ó têi"hpó, cdrriÓ' ínai eX:per;imeritado, riao
des:terré-u a menCil'a peTiQs evid'énteS t:alCllMs d'o desengano.

("lo Artll~lmente a cidade de Caxias.



No theatl'o critico do sapientissjmo Feijó ~e àe8terr<m total
mente, como erro commum, hUQ'l3 e pecie, que corria como
certa, sobre a existencia da celebre nar.ão dos Biltluecos, dis
tricto muito visinho ao famoso sanctllario de ossa Senhora
da Penha de França. oito legoas distante de Ciodacl Rodrigo,
bi pado ele Coria, \idos por gente barbara incognita, e sem
conhecimento algom da menor parte de tão dilatada Penín
sula, sendo tudo tão falso, corno fabuloso; que muito pois,
que pos sertões da America por tantos annos inacce ivei ao
descobrimento dos no sos Portuguezes, corresse como certo,
o que se dizia por tradição de hl.lm gentilismo, sobre que
f~bnlisava o c1iscur,o, em ainda tocar com as mãos o que
por beneficio da commonicação veio finalmente a senil' de
desenuano, porque nem a nação dos Barbados excedeu nun
ca as leis da natureza dos demais Indios da America, de 01'
dinario sem barba, nem a sua politica era tal que os exi
misse dos costumes da maior barbaridade, excepto a de não
comerem carne humana. E menos se podião achar cmzes
em suas povoaçõe , experimentando nelles os no sos missio
narios huma quasi ignorancia total do primeiro Numen,
affirmando elles proceder a sua nação de bum grandeformi
gueiro, que b@uve naquella terra; e que o diabo era por el
les tratado com respeito, não porque fosse bom, mas pelo
mal, que lhes podia fazer nas suas caçadas e lavouras.

Entre tantas ficções sabia sómente certo o de erem na
realidade, e por natureza guerreiros, exercitando-se uns
com outros em exercicios de trabalbo, e experiencias de
forças, como be carregar aos bombros de bllma para outra
parte pesadissimos troncos de palmeiras~ e na mesma
velocidade da carreira passarem..:nos aos dos companbeiros,
com tal destreza, que embora ofIendão aos ouvidos com o
desentoado dos gritos, não deixão de agradar aos olbos com
este seu jogo da barra, pela ligeireza aonde melbor experi
rnentão as suas valentias; que não ba duvida, que em forças
e estatura são notoriamente graudes, não menores na terri
bilidade do aspecto, principalmente quando se pintão com
urllcú, de que formão uma tal graxa, que untados com ella
parecem buns demonios, ainda os de diverso sexo, para o
qual se não póde olhar sem borror; e muito menos chegar
sem asco pelo fartum da confecção 'com que se untão, e
pelo perigo de participarem os Portuguezes no vestido da
mesma tinta que abominão nos corpos.
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Dos Portuguezes fallo: porque entre elles hc a gala de
maior e tima, de qlle com facilirlade varião com a diver i
dade da pintura, e sem mais custo da droga, nem neces
sidade de qllem lhe faça a obra J com lavarem o corpo no
riu, e e pintarem de novo, tem mudado de ve tido, CJuc
be indispensavelmente de côr de sangue, por se n50 e tender
a mais o sen estimado Ul'OCÚ, planta em cujo~ botõe se
escondem mUitas sementes, como as dos bagos de uvas,
que balados de molho, largão este sanguineo palme, que,
a entado no fllndo do vaso, e corrida a arrua, e enxuto ao
sol, he guard3do por elles em cabacinhas, para o uso, junto
eom unto de peixe, como enfeite da sua mais prezada e
preoiosa gaIJ-. Basta de noticia para os"que se prezarem de
curiosos.



Cz\-Pl'EULO II.

DO QUE OBRÁRÃO OS PADUES A:'\TO:."í1O RIDEIRO 'E 'THOME

JUBElRO, NA YISI'U DAS ~DEIA.SDAILHA DO.MARANHÃO.

Contava ainrla a ·I1ha de '. Luil do Maranhão no breve
recinto da sua circumferencia, cinco aldeias de sete com que
em outro tempo se -servia, e no dia de hoje apenas uma nas
limitadas reliquias da aldeia de S. José. Aprimeira das cinco
e que foi a norma para o governo da mais, era composta
dos Inclio , que .os ;nossos primeiros Padres tinhão trazido
de Pernambuco, logo no primeiro descobr,imento e ~n.trada

dos Port.uguezes, depois de restaurado o Maranhão das mãos
da nação Franoeza. Dos Indios, que então ficárão, e erão a
maior p~r.te Tupinambás, existião ainda as cinco, que erão
agora todo o .emprego do .fervoroso zelo dos nossos Missio
narios.

Tinha o Padre Superior Antonio Vieira nomeado para
a cultura desta grande ·seára aos Padres Antonio e Thomé
Ribeiro para administrarem os Sacramentos, e ao Irmão João
·Fernandes para cuidar no sustento dos operaJ;ios e fazer as
doutrinas aos Indios. Mas como para tanto traba.lho, fossem
'poucos os obreiros, ordenou o :Padre Vieirra .aos dous Padres
que .visitassem em gyro de umas para outras as cinco aldeias
da 'Ilha, aonde além de bap,tisarem e confess'<1rem aos que
tivessem necessidade, estabelecessem para maiQr commodi
dade as tres providencias seguintes. Primeira, que em todas
ellas pozessem livros de baptismos, casamentos e obitos,
conforme o Concilio Tridentino. Segunda, que em cada uma
se instruissem dous outros rapazes dos .mais babeis, que po
dessem todos os dias na Igreja repetir as oraçõe e santa
doutrina. Terceira, que se adestrassem da mesma sorte
alguns Indios mais capazes para poderem·baptisar aos ca
tlJeoumenos, e ajudar a ,bem morrer·os baptis.ados .na .precisa
.ausencia dos dous .M.iss~oua.rios, e que o.estabelec~ sem de
,sorte ,nas aldeias, que IQUl !l1enhuJ.Jl tempo se e;\perimentasse
falta.

Executárão eHes a ordem cQm tão .grande zelo e activi
50
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dade, que dentro om breve tempo não faltárão me tres para
os bomens, e já sobejavão mestras para as mulheres, que
de ordinario são as mais habeis em aprender, e de melhor
retentiva para ensinar. Já nas aldeias era menos sen i"el a
falta dos Padres, porque erão promptos na sua obriga~ão os
çÇltbechistas; vendo-se ,e1Jectuado na,America o que na A ia
costumava com maravilhosa industriá o zelo is imo Padre
S. Fi'ancisco Xavier,'supprindo muitas vezes a'falta de sa
cerdotes com os meninos da doutrina, _que a Rua paciencia
tinha com grande applicação adestrados, sendo iguaes as
vantagens nos discipulos, porque não erão desiguaes no'
mestres os fervores; sabirão tão bem instruidos os nos os
Americanos, assim no repetir das orações, como na decla
ração dos mysterios «que quem os ouvir ( ão palavra do
nosso Padre Vieira) julgará, que são os mesmos Padres que

, estão ensinando e fazendo a doutrina; porque todos geral-
• mente tomárão isto com tanta bondade e a1Tecto, que se póde

inferir do que aconteceu aos dous Padres andando nesta
santas visitas. Chegárão estes ao porto de uma aldeia com
uma hora de noite, e já perto das casas entir~o que e fal
lava alto, e estava toda a gente acordada. E tranhélr.lo a
novidade, e muito mais áquellas 110ras, por serem os lndios
de pouca conversaçno, e de ordin:ll'io dados (lO somno, que
em qualquer bora da noite parece não haver na aldeia cousa
viva. Julgárão logo pela experiencia sel'i:l la vez effcito dos
seus vinhos, que como se não vendem e s-o filcei elo fazer,
em o havendo em alguma casa, p:Jl'a lú concorre a mnio!'
parte, e depois que bebem, ho que' entrão a fnllar o tes
mudos, não bavendo historia do passado, nem o riga ão
ou queixa dos presentes, que não venll:J á pratiea, que ()
mais eerto be levar o resto da noite, com tanto que o vinho
se nno acabe,

« Cbegál'üo emfim os Paures mais porto, e notando o que
-se fallava na primeira casa, forflo correndo por fóra::l de
mais, sem serem sentidos, e achárão, qne o que e dizia em
todas erão as orações e declarações do cathecismo, as quae
uns rezavão) outros ensinavào, e outro aprendião, deitados
todos nas suas rede~, emendando aos pais os filbos, e aos
maridos as mulheres, porque estas e os rapazes sâo os que
mais f3cilmenle aprendem de memoria. Emfima"aldeia estava
feito uma escola ou universidade da doutrina christãa em que
sc'cnsinavão ús'oscu'ras as brilhantes luzes da fé. Edificár~o-se



os Padl'es lIo que ouvirão, como era -razão, muito mais· niio
o tendo elies insinuado aos Jndios, o que deixavão de fazer
na sua presença por respeito, e agora o fazião pelos suppo
rem ausentes.

« Succcdeu aqui aos Missionarios com os Indios o que
ao sacerdote ITeli com Anna, mãi de Samuel, que o que
julgárão vinho, erão orações da doutrina. E posto que esta
vez se estimou este caso pela novidade, de então para
cá he cousa tão ordinaria nas aldeias, que todos que vamos
a elIas experimentamos esta piedade e curiosidade nos Jndios,
porque depois de lhes ensinarmos a doutrina, rezão em com
munida de, como se faz todas a manhãs e tardes na Igreja,
e recolhendo-se a suas casas, os ouvimos outra vez rezar e
repetir o que primeiro lhes en iniÍmo. ão crêra isto destes
homens, quem primeiro os conhecêra, mas tanto póde a
graça sobre a natureza! Nem nós lhes tiramos os dias de
festa, nem prohibimos o seu cantar e bailar, nem ainda o
beber e alegrar-se, comtanto que eja com a moderação
devida, por lhes não fazermbs a lei de Christo mais pesada
e tri te, quando o seu jugo he suave e leve».- Hé aqui a
relarão do Padre Vieira.

E- LilS Mi sões pela maior parle as fazião os Padres á pé,
e com inexplicavel trabalho; e posto que os Jndios pelos
alliviarem do caminho, lhes offerecião com as redes os hom
bro , como he costume uaquelIas ten'us, nunca quizerão
aceitar a commodidade das jornadas á cu ta do suor dos
Jndios, que ainda que volunlarios, sempre havião de tirar o
merecimento áquelles angelicos e veloci simos passos; porque
era maxima do Padre Vieira que o pastor he o que havia
carregar aos bombros as ovelhas, e nào estas ao pastor,
por cuja razão ordenou, e o mesmo praticava sempre com
sigo, que nenhum usasse de rede pelos caminhos, salvo se
a necessidade ou enfermidade o pedisse. Assim o cumprirão
estes dous fervorosos Missionarios, seguindo não só a ordem
do seu Superior, senão tambem o exemplo de seu amantis
simo pai (pelo sei' de todas as Missões) o grande Apostolo
do Oriente S. Francisco Xavier, correndo na Jndia a pé, e ao
mesmo passo dos cavallos no .Japão. Mas be de advertir,
que todo este trabalho, que recebião os Padres pelos cami
nhos, lh'os trocavão Deos nas aldeias em gostos, pela grande
.consolação com que neiles colhião o fmcto daquellas labo-
riGsas jornadas. _ '. .



Em eada liuma· da:s' aldeias se detinhão tres, e quatro dias·
a úuvfr éonfissões, a assistir a alguflIs doentes, e a instrúi
los melhor na repetição' da anta Doutrina. Ao mesmo pas
so que corrião as consolações pelo fruclo que c.olhião de
. úas amada missões, corrião tambem, ou se lhe contra
punhã'o' os desgostos nas qll'eixas e insoffriveis lastimas, que'
os lndios padecião e' referião no servi-ço dos Portuguezes,
que só tinha. da liberdade o nome e de um rigoroso capti
veipo os effeii1íos. Que por compaixão se fembrassem do mui
tO que por e11'es til'lha obl'ado o bom Padre Figueira, de sau
dosa memoria, com o seu amparo e defensa, por serem só
os Padres os unicos protectores do seu desamparo, e em
quem tinbã'o posto todas as esperanças do remedio. Daqui
lhes nascia gra'nde desejo, q.ue tinbão de terem comsigo
nas aldeias a companhia de tão amorosos Pai; e porque
vião que os Padres, sendo só dous, não' se p'Odiào'mul~iplicar

e assistir a todos,. cada bum allega·va com as mais vivas ex
pressões todos aquelles motivos, que fazi'ào a bem da pre
tendida preferencia; parecendo invejas as queixas, quando
em bumas s-e detinhão mais dias, que' em outras aldeias;
por cuidarem era de igualdade o que a mesma necessid~de

fazi'a ser preciso. Foi conveniente que os missiona rios me
flissem o tempo de sorte, que quanto a occasião o permit
ti:sse, fossem para todos iguaes os dias, assim como er50
em todos iguaes os desejos.

lIu'ma das maiores consolações, que estes apostolicos va
rões experimenlavão era a da ultima hora daquelles Jndios,
a que Ilssistião d.e continuo! até finalmente O'S deixarem en
tregues. á sepulturà; porque não tendo esta gente os emba~

taços daS' nações maís pofitieas; livres commummente de
3-mbições, odios, de Festituição de bonra e fazenda, era fa
ei! a dispO'S'içãO ma total' desengano da morte; deixando r.om
a pIedade e soeego com que morrião signae muito pro~

pr'íos de huma pred;estlD'ação eterna, motivo p0rqUg (i)S Pa~

dres não perdoavão a diligencia algum:r, que ao· maior custo
da sua rara caridade podesse conduzir aquellas almas ao
desejado fim da Bemav·enturança, a que os eonvidovão, no
meando-lhes muitas vezes e elles repetindo com singular ter
nura os dulcissimos nomes de' .Iesus e Mária. Não conduzia
tambem. pouco para aquella hOl'a o total desap ;go de tas
almas, quando já nas ultimas despedidas, que fazem' elo
mundo, lIem o amor dos pais a filhos, ou de maridos amt1~
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lheres, ou pelo contrario de filhos para pai, ou de mulhe
re para marido , que são de ordinario os mais distinclos~

segundo a lei eTa natureza, lhes causa aqnelles embaraços,
que experimenL<mms entre as familias dos Portuguezes, com
não pequena a1llicção dos moribundos e não menor! magoa
elos Padre que lhes assi tem: porqne a demasiada affeição,
que a estes atormenta na morte, he a que falta naquelles;
quando em vida se não póde notar nelles amor algum que
p.1deça exce soo

Foi a primerra diligencia dos nossos missionarias o dar
execução á ordem do seu Superior, di pondo os livros por
ta I methodo, qne ficárao os baptismos de todos, assim inno
cenle como adultos, livres daql1ella confusão em que os
tinha posto o descuido, e gozando de uma tal ela reza, que
com facilidade se descobrião já os gráos de lilulTh e outro pa
rentesco, o que nâo conduzia pouca parra guiar com segu
rança a celebração dos matrimonias; pelas diligencias desta
espiritual matricula, ficárão 0S Padres muito certos não es
tar nas aldeias pessoa alg'uma que carecesse de baptismo.

Succedeu porém, que oPadre Antonio Ribeiro,. discorrendo
um dia pela aldeia, corno he costume dos nossos missiona
rias,. quando ha doentes, topasse com uma velba já decre
pita,. e qrrasi amortaibada na sua propria rêde. Lev3do de
superior impulso se sentia mover, a que lhe perguntas e, se
e ta'Va já baptisada; e como tinhão sido exacta as diligen
cia , que pouco antes se til'lhão feito sobre o bapti mo de
todos os aldeianos, não deixalva de sentir repugnancia, por
lbe parecer escusa:dia a pergunta, mas como não podesse- s@
cegar. a sua desconfiança, porque erfro poderos'os os impul
sos da graça, lhe perguntou fina]menlle, se estava já baptisa
d3. Qunado a boa vellra ouvia faliar em baptismo, ficou tão
admira 'a, como quem delle tinha,. nem ao menos a menor
noLi ia, com pasmo e assombro do mesmo Padre, que logo
entrou a catechis-a-\a. e depois de bem in 'truida lbe confe
ria o baptismo, lljUe be o que até então esperava para o ca
bal logro da maior ventura. Ev-a foi o nome que lbe deu o
Padre, porque com roe.J.hor fortuna que. ar primeira conse
guia por graça do baptismo (). Paraiso, qne a outra tinha
perdido pela culpa orig:inal.

Notavel força a da. }illledestinação e admiraveis os meios
que o Clementissimo' Deos toma para acudir, com o" reme
dia á sua creatllrn,. qnando da sua- parte obra segundo os
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dictames da natural razão. De tes casos tem suceeditlo
muitos aos nossos missionarias, dé donde se collige a in
fallibilidade do proloql1io - {acienti qued in se est, Deus
11.011. denegat gratiam. - Ponhamos da nossa parte as for
ças da natureza, que Deos dará o auxilio, sem o qual não
podemos exercer as obras da graça. Louvemos a tão bom
Senhor, que assim cuida de salvar a todos; porque para os
salvar derramou o sangue, olfereceu a vida, e morreu na
cruz, por cujos merecimentos, que são infinitos, esperamos
os maiores peccadores salvar-nos e gozar para sempre da
eterna gloria.

Outro caso semelhante succedeu dahi a 'pouco tempo ao
Padre Manoel Nunes, emquanto os dous Padres andavão por
outras aldeias da sua visita. Vierão chamar á cidade, con
forme a ordem do Padre Vieira, hum sacerdote para ac.ndil·
a bum enfermo, que estava de pel'igu. Foi nomeado o Padre
Nunes, que como lhe não era necessario para o caminho
mais que os pés, e bnm tosco bordão, mettido debaixo do
br<lço o brevlario, partio logo ao primeiro aviso. Ao tempo
que ia caminhando, se foi escurecendo o ar de sorte, que
antecipada a noite, sobreveio huma tão horrivel tempestade
de trovões e agua tão rija, que foi preciso ao Padre buscar
alvergue, emquanto não passava a maior ruria da tormen
ta. Descobrio por entre o malto á borda do caminho buma
pobre casa de palha, como as mais daquelledistricto, e nella
não achou senão humas pobres Indias muito velhas, que
alli passa vão a vida enhe as penurias de sua mesma pobre
za; e como a chuva ia sempre a mais, teve o Padre tempo

, para se informar e praoticar com ellas sobre sua condição;
e apenas achou que estavão baptizadas, sem ter em toda sua
vida recebido algum outro sacramento, que o do Baptismo.
Pasmou o Padre do grande desamparo daquellas miseraveis,
e como a tormenta dava lugar para tudo, gastou toda a noite
em as instruir a todas tres para se confessarem como fize
rão com grandes signaes do seu arrependimento, até que
chegada a manhã e mais branda já a chuva, se partio o bom
Padre a acudir ao primeiro chamado, com não pequeno re
ceio pela demora que tinha havido, de que logo sabio; porque
não só achou o Indio livre totalmente do perigo, senão tam
tem melhorado na saude, e ficou firmemente entendendo,
que para aquellas pobres velhas, e não para o Indio o cha
mára Deos, pois a larga vida nas Indias, a necessidade do
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enfermo, e o rigor da tempestade bem davITo a entender
erem tudo meios com que a Divina Providencia quiz acudir

ao bem ultimo daquellas almas, totalmente eSCJuecidas dos
bens da gloria, de que estavão pouco, ou nada in truidas.

Nesta mesma aldeia succedeu outro efIeito, o mais raro
da Divina Clemencia, que quero seja referido pela mesma
pbrase do Padre Vieira, a quem elIe aconteceu. « Estando eu
nessa me ma aldeia em missão com os Padres Ribeiros,
me mandou pedir um morador honrado, que lhe mandas
se lá um Padre para qne lhe confessase os seus escravos.
Erão vesperas do no so Santo Padre, e o Irmão que havia
acompanhar o Padre era necessario cm casa. Nos esr.·raJos
não havia doença nem perigo, que obrigasse logo á partida;
:1S instancias não erão apertadas, nem os respeitos que se
devião á pessoa muito grandes: comtudo sem saber como,
nem porque, disse ao Padre que fos e, e que partisse logo
P, logo. Partio, e chegou ú casa onde era chamado. Ali se
fallou :1ca o em um visinho Portuguez, que dizião estar
muito doente. Quiz o Padre ir vê-lo, com a tenção só de o
con olnr, c fallar de Oeos, achou-o porém quasi em artigo
de morte, e que se não tinha confessado, nem recebido
algum ontro Sacramento em toda a doença. Ouvio-o de
confis 'ão, e pelo beneficio do altar porta til, lhe administrou
os mais Sacramentos, e depois de os t.er recebido, immedia
tamenle expirou. Este foi o primeiro effeito desta viagem
contra o entendimento e vontade até do mesmo que a orde
nou, mas quando o homens achavão tantas razões para
não se fazer, então tinha Deos outra razão mnior que todas
para que se fizesse. Era certo, que se se não achasse ali o
Padre, que o pobre homem morria sem Sacramentos, por
que nem havia sacerdote, nem quem Ih'o fosse buscar,
nem elle mesmo tratava dis"o; mas Deos que o tinha pre
destin:1do, como piedo amente se pMe crêr, foi o CJue lhe
chamou o confessor, e Ih'o levou á casa, medindo tão pon
tualmente as horas com a necessidade, que bem mo trava
ser o autor da obra o mesmo Senhor, que o he das vidas,
e mais dos tempos. »

Testas santas visitas se occupavão os fervorosissimos
Ribeiros, que parece querião inundar com as enchentes da
SUé\ caridade ao dilatado circuito daqüellas aldeias, sobre o
que nos não faltarião succe sos, a não serem os seus acon
tecimentós qnasi iden\.icos, cuja narração precisamente ha-
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via causar fastio aos leitores. lia ta-DO il"aber que u zelo de
ambos na instrucçã0 dos Indi0s f0i ac1mirayel, e qu,em pa~

rece as fez multiplicar tanto na cultura daquella gl'and.e
seára, gyrando pelas cinco aldeias com talligeirez<l, que com
:vevQade se podia dizer, Jl'ã(i) e ta:r alguma sem mi sionario;
porque o mesmo era ser chamado que acudir prompto aadmi
nistvaT o r.emedio. A assistencia das dOtltrinas era contínua,
o asseio das Ig.rejas .Tespirava devoção, a boa ordem das
oousas, assim no espiritual como no temporal, bem dava
a-Q@nhecer a :vigilancia lias operarias, que tudo obravão
pelas medidas de seu ex:l'1tado espirita, par estar-nelles sem
pre \livo, e como impresso nos coraçõe , o fim ultimo para
que sen Sant0 Padre in tituio a Companhia, manâanuo a
'Seus filhos bllscassem em todo a ma,ior gloria de Deo ; em
preza caracter.istica de seu admiravel instituto - Ad majo
rrcm Dei glon:am.

(~



CAPITULO III.

}IISSÃO QUE OS PADRES FRANCISCO VELLOSO E JOSÉ SOARES

FIZERÃO AOS INDIOS GOAJAJÁ.RAS NO RIO PINAM POR 1I1AN

DADO DE SEU SUPERIOR O PADRE ANTONIO VIEIRA..

Entre os rios que desaguão na grande hahia que corre
junto á Ilha de S. Luiz do Maranbão, a que commummente
dão o nome da Babia de Tapuytapéra, porestaresta defronte
da cidade, e ao Norte della em distancia de tres leguás, que
tanto conta de largura esta grande boca, em que se forma a
barra e entrada para aquelle porto· tem o terc.eiro lugar o
rio cbamado Pinaré, que cabindo no rio Miary, ambos juntos
desaguão pela parte do Poente na babia do Maranhão, de que
fallamos. Corre este rio do Sul para o Norte com alguma
declinação para o Poente, e ainda que não seja tão poderoso
em aguas, he comtudo celebre por delle se formar o famo
so lago do !\1aracú, aonde se ajuntão aquellas, para depois
continuarem seu socegado curso até se confundirem com
as do Miary, deixando primeiro depositado naquelle lago
huma tal abundancia de peixe do mais corpolento, como ão
Surubis, ManJubés, e pescadas de olbo amarello, que são
delicias pelo tempo do verão, e servem de grande conveni
encia aos que se aproveitão das suas salgas, sem mais re
des nem anzoes, que provimento de frexas, ou arpões com
que os Indios os pescão, discorrendo em canoinhas pelo mes
mo lago.

Foi descoberto até as suas cabeceitas pelos Religiosos da
Companhia. mas em diversos tempos, com o fim da conver
são destes Indios, que habitão este sertão e cabeceiras do
rio com o nome de Goajaj::íras. Nasce de humas serras, a
que chamão do Pinaré, e pelas mesmas cabeceiras se com
munica com o rio Gurupy, que desemboca na costa entre
o Maranhão e Pará, e com o rio Capim, o qual cahindo no
Guamá vem a formar parte da barra desta insigne Capital.
Esta noticia, como succ.ede de ordinario, foi dada por buns
fugidos, que cortando de bumas a outra cabeceiras, sabindo
das do rio Capim farão dar depois de muitos dia de via-

51
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gem, sem mais guia, que a que a necessiLlaLlee o ar.asolhes
oIJerecia, com a aldeia destes Goajajáras. sendo seu Mi sio
nario o Padre Francisco da "' eiga, da nossa Companhia; a ra
zão mostra ser o sertão omesmo, porque por qualquer des
tes tres rios que se entre, se póde pelas suas cabeceiras fa
zer cravo, e oleo de Copaúba. Os Indios desta nilção são de
sua natureza pnsillanimes, e mais aptos ao exercicio do remo,
em que são in ignes. que aos encantos deMarte, ainda dentro
de sua mesma casa, em que tem experimentado não peque
nos estragos. quantIa nellas são buscados de seus inimig-o,
confinantes com mai" valor e barbaridade, que recebidos
com valentia dos tristes Goajajára", que a não serem anima
uos de seus Mi sionarios e algum Portuguez, qne os acom
panha. servil'ião de irremec1iavel pres:.! ás mãos e bocas dos
Tapuyas bravos.

A estes Goajajáras foi agora mandado o Padre Franci co
Velloso pelo Padre Antonio Vieira, porque lo~o que chegou
ao wlaranbão teve noticia, c]ue no rio pjnaré habitava buma
grande nação de Jndios. dividirIas em sei aldeia, todo da
lingua geral e da mais poMa do Brazil. Este o motivo, por
que reservou esta primeira missão para o Padre \ elloso,
que era o Marco Tullio deUa, dando-llJe por companheiro ao
Padre José oares, ainda ne te tempo noviço, pelo a im pre
cisar a grande falta de operarios, e se reconhecer nelle ta
lentos, e virtude para de'empenhar a eleição. Ao tempo que
se cuidaYa na expedição chegou á cidade de S. Luiz hum
Jndio da mesma nação mandado pelos principaes das sobl'e
ditas seis aldeias com o caracter de embaixador, cuja ins
trucção não constava mais que ignificar ao .Padre o
grande contentamento que tiverão, quando souber5(1 de ua
nova vinda, depois da ultima ausencia que fizel'ão do Es
tado. Que ficárão todos com de ejos de o ver nas suas ter
ras, para o que olIerecião tudo que podesse ervir á con
ducção do seu tran porte. Fui recebido o cmbaixador com
seus companheiros, lambem, como depois farão agasalhados
do bom Padre Antonio' ieira, que parece não cabia dentro
de si de contentamento, vendo logo no principio da ua che
gada abertas as portas do Evangelho. e huma tão dilatada
seára, como proporcionada a grandeza de scn grande es
pirito.

Já os Governadores pas ados se tinbão applicaclo a descer
esta nação. e a tira-las do intrincado Jabyrinto de cus mato,
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e com eITeito ainda poderão conseguir o descer uma pequena
aldeia, que situárão no lugar a que boje cbamão Itaquy, en
trando pelo Boqueirão em uma grande di taneia da cidade,
que era a call a de se lbe não poder acudir com o remedia
espiritual, a nã() ter Missionaria de assistencia propria. Era
f3ma const:mte, que nesta aldeia nilo havia luz alguma dos
my terias ela no sa fé, que nella morrião, as im adultos, como
inuocentes, sem a' salutiferas aguas do baptismo, e em uma
palavra, que estando já distantes aquelles infelizes Goajajáras
das terras da sua barbaria, vivião aiuda tão barbara, como
'dellas sabirão, com e candalo da piedade portugueza, que
na grande di tancia emaior perigo da pa sagem do boqueirão
punha toda a razão da escusa, C)ue, posto não encontrasse
as da ju tiça, sempre of[endia as leis da caridade. Anoticia
ele te deploravel desamparo ferio detal sorte o animo do Padre
Vieira, logo quando o soube depois da sua chegada, que
propoz acudir-llle, apenas o tempo drsse lugar, e se offe
reces e opportunidade para cabal erreito de uma obra tão
pia. Julgou er e ta a mais propria occa ião, e as im expedio
logoo ao Padre \ elJoso fi cuidar dos Indios Goajajáras do Itaquy,
e depoi que estivessem instruidos e baptisados, em que ão
tão facei , como promptos pela docilidade dos genios, cui
das e de e pôr habil para com os mesmos ir descer os pa
rentes 110 sertão do Pina ré.

E tas orden , que levava o ~lissionflrio de seu uperior,
com as quae , e com o mai que foi preci o para o bom
logro da viagem, se partia logo tão de ejo o de acudir ao
bem daquellas almas, aonde os trabalhos havião correr pa
relhas com os perigo ,como e fos e do eu colLegio de
Coimbra a ter férias na delicio a quinta de Villa Franca. Com
oito dia de penosa viagem chegou alegre ao porto da ua
tão appetecida aldeia do ItaqllY no de cobrimento da precio a
mina de tanta almas qual outro Ja on no' 1I0cino de ouro
da Ilha de Cólchos em demanda do Ião 'celebre como en
cantado e fabulo o the ouro. Eu cou logo a a a , que foi
o mesmo que di correr por um de erto, aonde e não de 
cobria alma viva. Perplexo com a novid:ld nào de ahi de
animo, porque di correu e bem (om na verdade tinha
ido), que os Inclios e pantado com a vin a do Padr e

novo 110 pede GolJão relirado para o mal qu de or
dinario Ihe fica pegado om a meslIla' ':1:a' aI; tomar m
faUa, ou e livrarem om a relirada daqll'lla r pcntina in-
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vestida. Tão bravos e ariscas estavãn aqucHes barbaras, que
ao mesmo Mi sion31'io que os buscava, como pa tal', o tinhão
por alguma féra, que os assaltava para os comer.

Não se deu o Padre por achado, nem fez com a novidade
muito estrondo; que seria o mesmo que augmentar o temor
e embrenha-los mais naquelles matos. Ordenou a alguns
Indios da sua comitiva, que mansamente, e como disfarçados
penetrassem a espessura, e que topando alguma gente, a
desenganassem de seu receio, e lhe participassem o bons
e fieis intentos da sua vinda, que a todos seria grata, e a
nenbllm escassa, pelo muito que pretendia com elies re
pártir, por serem estes laços mais proprios para caçar a
estas feras, que parece tinbão de humana só a fórma. Não
se enganou a prudente conducta do Padre Velloso; porém
não conseguio a volta tào depressa como tinha sido arre
ba tada a fugid'a, sendo primeiro necessarias algumas expe
riencias para se darem p.or seguros do perigo. Praticados
os primeiros pelos Indios do Padre, sahirão alguns mais
afoutos e menos assustados a descobrir o campo, com passo
tão lentos e com pisar tão brando, como se viessem a espiar
o inimigo. Chegados finalmente á presença do pa tal' as es
pantadas ovelhas, mas ainda de largo pelo receio com que
vinhão, l'hes fanou este com vozes tão brandas e com phrazes
tão attractivas e proprias da sua Jingua, em que o Padre, por
ser a geral, era peritissimo, que como se fos e um delle o
abraçárão alegres, e recebêrão contentes, voltando com as
mãos cheias de premias a buscar os parentes e famílias, que
todos juntos· com os filhinhos diante o reconhecêrão logo
por pai, deixan.do-Ihe em casa, como prendas os mesmos
que o erão do seu amor e naturalidade. Era para admirar
o grande contentamento, com que o acompanhárão, deixando
a dos pais pela companhia dos Padres, que com tal amor e
carinho os tratavão, que parece não reconhecião outras
mãos, que a dos seus insignes bemfeitores. Attractivo he este
entre os Tapuyas, que o cuidar e acariciar-lhe os filhos, he
o mesmo que tê-los s,eguros e constantes nas aldeias.

A primeira dispo ição do nosso novo Missionaria foi es
colher tres Indios dos de maior capacidade, e manda-los em
companhia do embaixadol" que viera, eom o mesmo caracter
aos do sertão de Pillaré, avisando-os em como era vindo de
Portugal por mandado do seu rei a busca-los e fazê-los
fi,lnus de Deos, e que para prova desta- sua determinação,
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lhes ficava já fazendo naquelle lugar muitas e boas roças,
prevenindo-lhe casas, e tudo o mai necessario para a sua
vivenda e commodidade entre os Portuguezes, com a assis
tencia dos Padres,- para lhes aoudir nas suas maiores neces
sidades. Acompanhava a embaixada um bom presente de
ferramentas e curiosidades de pouco custo, mas de grande
preço entre aquellas nações, para se repartirem pelos Prin
cipaes e suas familias; porque sem este adjunto pouco se
adiantão as negociações com semelhantes barbaros.

Partirão o embaixadores com promessa de se acharem
de volta com a resposta dentro de tres luas, que são os
mezes por onde se governão, que era o mais breve que se
podia fazer a viagem, distando mais de quarenta jornadas
daqueUe sitio o sertão dos Goajajáras. Emquanto elles ca
minhavão, cuidava o zeloso Padre na instrucção da aldeia,
gastando a maior parte do dia na explicação do cathecismo
e ensino das orações, sendo para admirar o grande gosto
com que Indios e Indias acudião á doutrina, que infaUiveI
mente se fazia aos meninos e meninas todos os dias de manhãa
e de tarde, costume antiquis imo de todas as nossas aldeias;
umas vezes mais e outras menos, conforme se podíão
de~embaraçar do serviço preciso das suas casas e lavouras.
Não constava por então a aldeia de mais almas, que setenta,
por ter fugido a maior parte para as suas terras, por causa
da terrivel fome, que abrangia a todos naquelle tempo, e a
não chegar oPadre tão depressa, nem ao menos rasto acharia
daqueIlas pequenas relíquias. Foi facil ao carllativo mestre
ajudado do Irmão José Soares instruir-se de sorte a escola
da Santa Doutrina, que todos assim grandes, como peque
nos, assim moços, como velhos, se farão pondo capazes de
receber os Santos Sacramentos, entrando primeiro pela porta
do Santo Baptismo. Baptisou primeiro com toda a solemni
dade e festejo aos Principaes, elefando da mesma sorte a
Sacramento seus antigos matrimonias, pela obrigáção que
tinhão de os fazer, como já christãos in {acie Ecclesire, na
fórma que determina o Sagrado Concilio Tridentino. Dos
baptismos dos Principaes passou aos dos innocentes, depois
aos adultos, tudo e da mesma sorte que nos primeiros,
com grande gosto e consolação dos Missionarias, e não menor
dos Indios pelo socego e paz, em que todos vivião, lambem
assistidos no espiritual e temporal de sens vigilantes e ca
rinhosos Padres.
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Occupados em tão santo' exercicios esperavão elles pelos
embaixac10res com olhos tão longos, como os desejo, por
ser já passado o tempo do ajuste. Entretanto ia picando a
fome na aldeia por faHa de farinhas, que JIlandou logo pedir
ao Capitão-mór Governador, para com ellas acudir ao des
:Jmparo dos mais neces itado . Muito padecêrão o Padres,
mas muito sotrrêrão os Indios; porque, como o Capitão-mór
respondes e, que se quizesse as farinhas, as fosse com os
Indios comer á cidade, que ao Itaquy estava resoluto a não
lh'ôs mandar, querendo que a necessidade obrasse o que
a força nüo poderia sem a nota e perigo de os trazer invo
Juntarias, aonde preci amente havião os fndio Experimentar
maiores e~torsões nos pertos que nos longe da cidade, sus
tentou a praça o valoroso ministro e soldado de Christo; até
que vendo no ultimo desamparo 303 seus neophytos, e que
seria tenacidade com visas de imprudencia o querer resistir
a um tão poderoso inimigo, como a fome, praticou a sua
gente e com parecer de todos, por remir n sua ne.cessidade
se retirou com os seus aJdeianos para a cidade a bu cal' o
remedia entre os receios do maior perigo; não sendo menor
a desconsolação dos Padres, que a dos Indios) vendo frus
tradas e sem etreito as bem fundadas esperanças da sua
embaixada. Farão todos recebidos do Padre Superior An
tonio Vieira com entranhas de .pai e carinhos da mais amo
rosa mãi, não sendo pequeno o gosto, quando os experi
mentou tão adiantados nas cousas da fé e repetições da
Santa Doutrina; enl que mais que todos se distinguia um
menino de seis para sete annos, decorando com tal viveza e
graça as or:Jções e respostas, que ordenou o levassem no
dia seguinte á dout.rina, que costumava fazer Da Jgreja da
Matriz, aonde o menino se achou todo pintado e empavesado
com penDas ao modo da sua terra; e á vista de todos 08
tootOIl a sua viveza, e leu de ponto com tal expedição, que
deixou assombrados os Portuguezes, que assistirão ao exame,
sabindo o nosso innocen.Le caDclidato laureado por voto
de todos nos pontos e exame da Santa Doutrina com
grande ternura 'do mestre, e juntamente do arguente que
lbe assistira, que era o grande Padre Vieira~ que quiz cor
r~ssem por sua conta os gastos daC]uellé HIO plausivt'], como
eclificante acto, em idade tão tenra e entre educação tão
rusticJ.

Recolhidos os Missionarios á nossa casa, e os Indios a uma
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uas aldeias de EI-rei, dentro da mesma Ilha, ficou por então
desvanecida a entrada ao sertão do Pinaré do nos o Padre
Francist:O Velloso, a quem os embaixadores que mandára,
totalmente esryuecidos da volta na comp:lDhia dos parentes,
não c1eixárão de cortar os vôos ao seu espirita, obrigando-o
a buscar nos sertões do Pará o mesmo que agora perdia
nos do seu appetecido Pinaré.

l\Ias, pOl"que a entrac\a deste se seguia dabi a pouco
mais de um anno, depois já da partida do Padre Vello o
para o Pará em companhia ele seu Superior o Padre Vieira,
concedão-me os leitores licença para tratar detla, por não
cortar o fio á Historia, ainda que precisamente e altere
a rigoro a cl1ronologia do seguinte anno, porque receio
nos não dê esta primeira parte outro lugar a faHar della.
Antes porém de entrarmos nesta expedição, he preciso
lembrarmo-nos de um;) Provisão, de que já fizemos men
ção, que o Serenissimo Senhor Dom João lV, de grata
memoria, mandou pas ar ao Padre Vieira, assignando-lbe
como fundaç.õcs dos tres collegios do 1aranhão, Pará e
Gurupá, outras tantas aldeias das do seu real serviço para
nos servirem com total independencia dos seus ministros e
i enção da repartição dos moradOl'es de seu respectivos
districto . Já no Pará se tinha entregue a aldeia de Morli
guera aos no sos ex-vi da determinação real. No Mar:mbão
ainda se dilatava por se não offerecer ainda a occasião de
a pedir.

Pela al1sencia para o Pará do Padre Superior de toda a
Mi são, o Padre Antonio Vieira, ficoll Superior da ca a de
Nossa Senhora da Luz da Cidade do Maranhão o Padre Ma
noe1 Nunes. E tavão ainda frescas as memorias da embai
xada que o Padre 'elloso tinlla mandado aos Goajajáras;
mas sem elJeiLo por não terem ainda chegarlo com a res
110sta. Ardia não menos no coração do Padre une, que no
tle \ elloso o desejo da couver~ão e reducção daquellas almas,
que a mesma facilidade do idioma, por ser da lingua geral,
tirava um dos maiores estorvos, que se experirnentão em se
melhantes entradas. quando se vêem obrigado a explicar
por interprete o que dito pelos Padres cobraria maiot' força.
sendo bem entendidos; que com boa palavras) e melhores
dadivas he que se costumão mover ao christianismo, e ac
ceitar a visinhança dos Brancos (assim chamão ao Portu
guezes) e companhia dos Missionarias. Todas estas difficul-



- á06-

dades facilitava a lingua geral desta naçi.lo, cm que o Padre
Nunes era ver::.ado; ecomo o seu zelo não concedia clemora
ao desejo daquella entrada, buscou o Governador e Camara,
e a ambos propoz a resolução com que estava de descer,
ou toda, ou parte daquella nação Goajajál'a, concedendo-se
lhe buma limitada ajuda de custo para o preci o gasto da
quelle descimento, nno pelo qoe respeitava a Slla pessoa,
que podia muito bem correr parelha com os remeiros das
canôas, mas sim pelo que estes e os do malta indubitavel
mente bavião gastar no seu transporte.

Foi a proposta tão má de digerir em bum e antro tribu
nal, que nem ao menos lhe alargál'ão as esperanças com
bum audiernus te de hoc itenm~, mas ambos á buma des
enganadamente respondêrão, que e taviio o erarios tão ex
baustos, que nem ainda para cousas de menor quantia, e
mnior necessidade se achava dinheiro. Passado ficou o bom
Padre Nunes com a sequidão da resposta, e pensnlivo com
ena se recolheu para casa, contando aos companheiros a
causa da sua desconsolação em uma expedição tanto do ser
viço de Deos, quasi resoluto a levar adiante a empreza,
posto que para o effeito della fizesse algum empenho por
conta ela mesma casa, que bem via não poder com os ga tos
pelo limitado da renda: porém que Deos, de quem era a causa,
daria com que pagar o emprestimo e com que cobrir os
gastos em obra tão pia, e de tão grande serviço de Deos.

A todos pareceu bem a resolução, menos em que os Jndios
se descessem para as aldeias de El-rei, não correndo os
gastos por conta de sua Real Fazenda, mas sim pela pobre
casa, que precisamente se havia de empenhar com as mais
necessarias bagatellas, que costumão intervir nos descimen
tos. Além de que aquella casa ou collegio de Nossa Senhora
da Luz ainda não estava entregue de buma aldeia das do seu
real serviço, que Sua Magestade lhe mandára dar logo na
entrada de sua primeira fundação, como patrimonio delle,
e manutenção deseus Religiosos para o futuro. Que se fizesse
pois o descimento á custa da casa, mas com obrigação de
nos ficarem servindo votuntarios em lugar dos já descidos
que oSerenissimo Rei mandára dar aos Padres.

Esta a determinação com que logo se recorreu ao Go
vernador e Camara: e como nella se lhe não pedia dinbeiro,
e o que mais era se forra vão da obrigação de dar aos Pa
dres huma aldeia, como Sua Magestade mandára, foi nota-
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vel o gosto com que aprovárão a ideia, e maior ainda a
liberdade com que conceclêrão a :lmpla licença de poderem
descer á cnsta do Collegio huma aldeia, que fosse só do ser
viço pt'ivativo dos Padres, em lngar da qne se mandára dar
na Provisão Real, ficando os reaes ministros desobrigados da
entrega, e os Padres satisfeitos com a que descessem á sua
custa.

Deste ajuste se deixa ver o grande prejuizo, com que
8e nos. fazia mercê ela maior parte do que era nosso, man
-dando-nos Sua Magestade entregar huma aldeia já est:ibe
lecida, sem os inconvenientes e contingencias dos desci
mentos do sertão. Porhn como a tencão dos nossos Padres
-por uma parte do serviço de Deos, po"r outra do serviço dos
moradores, poupando-lhes mais aquella aldeia para o seu ser
viço, erão os dous palas que sustentavão firmes o peso de
tantos gastos, havida a licença do Governador e Camara, se
tratou logo de pôr corrente todo o necessario para a viagem,
e com a maior brevidade se partia o bom Padre )fanoel TU
ne para a sua gloriosa missão, deixando a casa entregue ao
cuidado e diligencia do Padre Manoel de Lima.

52



CAPITULO IV.

(;ON'l'INUAÇÃO DA MESMA MATERIA.

Vencidas pelo nosso hssionnrio as correntezas do rio, e
a enfadonba praga dos insectos, de mosquitos e maroins,
eoutra especie mais pequena, 3inda que por outra parte re
creada a vista com a va riedade de aves e largas e dila tadas
campinas, que se offerecião de huma e outra part do rio,
sendo tantas e tão enroscadas as voltas que faz com a cor
rente, que não he das mais precipitada, como quem algu
mas vezes o navegou, que !le preciso correr a prôa elas ca
nôas todos os quatro rumos, motivo porque em hama hora
se póde vencer em bum cavaHo por terra o que na canôa
apenas basta hum dia. Esta a razão porque as canôas da
nossa expedição gastárão agora trinta e cinc.o dias até chegar
ús terras dos desejados Indios Goajajáras, que para o nosso
Padre foi na verdade terra de promissão pelos grandes e co
piosos fructos, que esperava colber da abundancia deseu di
latado terreno.

Erão estes os lndios que buscava, e achou situados os
primeiros em hum lugar, que se dizia Capiytuba. ão e 
tranbárão os que .recebião os hospedes que cheg<lvão,
porque a maior parte erão parentes, qlle o Padre levava
por remeiros, elos que tinhão sido neophytos do Parire
Velloso, e já estavão passados dq Itaquy para a Ilha do Ma
ranhão, como dissemos. Dadas as boas vindas, e pa sados
os primeiros dias de hO,pedes, inquirio o Padre a causa da
demora dos Embaixadores, que Ilão foi outra mais, que o
receio de vir'em a cahir nas mãos dos Portuguezes, nào lhes
parecendo racional deixar o descanso das suas terras pelos
traballiosos serviços, e violencias experimentadas no poder
dos brancos. E na realidade este he o principal embaraço dos
descimentos destes gentios ao gremio da Igreja, e que não
custa pouco vencer aos nossos Missionarios por mais que
lhes assegurem o bom trato dos Portuguezes, por sempre vi
verem na desconfiança que os Padres aos primeiros impul
sos das ordens dos Governadores o ltrro de relaxar ao
braço secular.
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" p'oüco 'satisfeito 'ficou o Padre com a noticia uo funda
mento do mallogro da .primeira embaixada; comtudo, como
fiava mais nos auxilias divinos, que nas forças humanas,
propoz ao Principal daquella nação a c.ausa da sua vinda,
que era o fazê-los filhos de Deos, e reduzi-los a lloma vida
menos barbara, e do maior conformidade com a razão, em
que bumanisados ao divino e ao humano podes em desfroctar
as mesmas cO[Jveniencias de outros Indios, que primeiro
que elles tinbão trocado a vida de infieis pela de cbri tãos,
e gosavão na companhia dos Padres, quando não fosse de
menor trabalho, ao menos de maior socego; sem sustos de
guerras, e sem o inconvenientes de e tarem sempre á barba
com seus inimigo com perigo de suas familia , e de fica
rem sujeito~ nas inconstancias da fortuna ás leis inviolaveis
da cruel barbaria dos vencedores. Que elle tinha licenca de
EI-rei de Portugal para descer para o serviço dos pãdres
l1uma aldeia totalmente independente do serviço dos mora
dores. Que querendo aceit::ll' o convite, e aproveitar-se da
occa ião d ,erem ao mesmo tempo filhos de Deos, e da
boa riaçno do Padre, que lhes promeLlião e asseglll'avão
da parte de todos de o tratarem como taes, e não duvi
ela em acompanha-los, pois sabião muito bem, eestavão in
formado," de erem e terem sido o Padre da Companhia o
commum ampal'O, e protecção dos me mo Indios.

Ouvida a proposta, a todos acrradárno as condições, a sen
tan]o logo entre i, que no poder privativo dos nossos
Padres não tinhão que receiar suas antiRas desconfianças,
antes pelo contrario, debaixo de seu particular cuidado se
rião promptos os salario dos seus serviços, continua as
a sistencia nas suas doenç.a , e quotidianos os soccorros nas
suas Jl1:lisle\'cs nece idad : e porflue o Padre ultimamen
te lhes a segurou, lhe não havia faltar tempo para o descê:lI1
so, porflue ernquanto melade da aldeia ervisse, a outra
metade havia de can'ar. Livres já do susto de serem entre
gues aos bran os, e seguros na as everação e fiel palavra
do Padre, acelt3rão os pactos e concordárão na condições,
offerecendo-se á partida, depois que desfizessem as suas
roças, que não tardou muito, expeditos já e desembaraça
do , a seguirem as ordens do sau ~Ii sionario, a quem logo
ronclerão anticipada obedienc.ia, como subdilos.

Contente e sati~feito com a sua mi S[IO, se embarcou o
Pailre l\Janoel .lune~ ('.om todas :1S almas dos qun r-e (Ic,harão
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Daquelle sitio ue Capiytuba, sem ter gasto mais na expedi
ção que o espaço de quatro mezes. Rico, acompilnll(J(lo de
tantos despojos, conduzinrlo tantas ovelhas, qlle estav:io de"
garradas pelo inculto dos sertõos do Pin"ré, do "llI'isco deli
cioso dosespirituar,s campos e f~rteis pasto rla :-'anta Igreja,
a qnr. via condnzirlas tantas vidimas, qUilnfas erão a almas
dosseus amados Goajilj:'tras. filhos já da sna cnndllcla, dll eu
zelo, e da sua doutrina. Como a corrent.eza du rio ajllrlava
o r.urso das canôas e alliviava os hraços dos remeirn , foi
breve a viagem. e em poucos dias r,heg{lr~o ale~Tcs ao por
to da aldeia elo Itaqny, por lerem 31i ca:l feitas e talou
qljal comrnodidarle da Igreja, sem:J trabalho a pensão de
haverem fundar de novo, o mesmo que a diligencia dos pa
rentes que já ali tinhão habitado lhes offereGia, e em gran
de parte lhes poupava.

Aqui vivêrão alguns annos, visitado sempro dos nossos
Padres, cuja penuria de sugeitos lhe. impo sibilita V:J a actual
as istencia de mis ionaria; o que foi parte paril qlll~ o. In
dios se desconsolassem, e picados das saudados do natural
domicilio ( paixão orclinaria entre elles ), se retiriÍrão pouco
a pouco a seu amado Capiytúba, senão todos, ao meno
uma grande parte. De sorte que fui preci o aeurlirem o
Padres á consolação dos que fjc~lI'iio desgostosos já daquelle
sitio, mudando-os para outro, a que cbamão Caju) pe,
um dia de "iagem mais abaixo do lLaqllY. Continuem-me
licença os leitores, que quero acabar esta noticia dos Goaja
járas até o proseoU} tempo.

Keste lugar lhe mandou fazer depois, ondo Superior o
Padre .João Felippe 8etLendorf, nma bel1a aldeia com boa
Igreja, e casas para vivem1:l de missionario', om ordem aos
ter mais conteutes, por o tarem cnra tindo da a i tencia do
Jtaquy. Como já ne te t.empo tinhão chegado de refresco al
guns sugeitos da Europa, nomeou o Padre Superior por pri
meiro mis ionario ao Padre .João "Maria Gorçoni, e por eu
companheiro o Irmão Manool Rodrignes, ('oadjutor tempo
ral, que ainda acbei vivo no Maranbão, já entrevado, e com
uma idado quasi centen:Jria. Tinha chegado o Padre .João
Maria Gorçoni, de !talia, arrebatado ele ~eu fervente e pirito,
e com opinião commum de santidade tal, que :linda hoje
contavão alguns Goa.iajáras muito \elhos terem ouvido a seus
pais, que o Padre João Maria fôra delles respeitado como
ttomem santo: porque alcançâra de Deos o prolongar-lhe.
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o (lia para ah,ançar completa victoria de sens inimigos; de
cnja cl'neldar1e forão livres pelas oraçôps do Paclre .!oüo
Maria. Este illustrissimo varã(,); que as'im se po lia chamar em
tono o sentido, foi então o missiona rio do:> GOõ:ljaj:irtls n)
novo e bello sitio de Cajuype.

Com gr:lnl1e cuidado tratava o solicito pastor (le acnclir á
neces i(larle (las suas ovelh:Js com o pa to da santa doutri
na, instruindn-as em excrl'icins rte devoeão, e santo temor
de Oeos, porém com maior ainda discorria sobre o meio de
trazer ao mesmo rebanho as flue tinhão fllgi·ln para o mrlto,
lev;~r1:JS de sua n:llural ineon tancia; sendo t;io far·eis em
de cer, como em v(1lt(1r a buscar os mesmos sertões rlonde
sahirão, proprier1ade mnito nnlifta d( ta inquieta n:lç;io.
Con ir1erava a precisa ollrigaç~o de deixar novent:J e nove
por ganh:Jr uma ovelha perdida, e que faria por adquirir a
tant35 de garrndns, na precis~o de deixar es :JS poucas com
que ao presen te se acha V3. .Julgou por lTI:Jis seguro ma nc1a r
primeiro hum cmbnixador, que tenteado o :Jnimo lhe fr:m
quea, em a entrada a repelir m3iores diligencias, até o ver
totalmente conduzido an primeiro posto que largflrão
mai- p()r motivo de hum temor panico, que por causa racio
nai, qne os obrigil se a llma au encia tão reprehen ivel, e
por todas sua' circnmstan~iasopposta ao uem de sp-lsalma ,
e â eterna salvação de tant[l e tão innocrntes filmilias;
morrendo, as im adultos como crianç,as, ao desamparo nos
m"tos, em Deo , sem lei, e sem. acramento ,hnn apo
talas, e outros, sobre gentios, barharos, e sem outras regra
de bem viver, que a ele eus brutae appetite, a que o
tiol1:J emancipado a fragilidade dél lIatureza, rec1uzindo-o a
feras, por se não quererem sujeitar a viver como Iwmen ,
e a obrar como racionaes.

Partio ° Indio com a embaixada, mas não voltou com a
respo ta o embaixador, porque o inimig-o, serpente astuta,
lhes tinha metlirlo na cabeça, que o intento dos Padre era
meHê1-os na rede p:Jra os entl' gar ao branco, que era o
me mo que. acriflcar-lhes as liberdildes, para chorarem,
como os mai :J rigorosa pensões ue hum cilptireiro'
porqLle não olJ tante os Padres o quize sem defender, era
impossivel livrarem-os d;ls mãos dos Portuguezes e onlen
dos Governadores, em Cajuype. Assim discorriãoaquel~fl bar
baras, que neste di curso o não parecião, mas a me ma ex
periencia, que em 'ontro tempo o ensinara, o fazia agora
:-:('1' nm pouco 1TI:Ji. ç;l\llo~.
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'Resolveu-se" por ultimo o bom Padre João Maria a ir em
pessoa, ou a conquistar os animas daquelles obstinado, ou
a tirar Da sua repulsa o total de engtlno da desistencia da
conquista. Encommendando primeiro o negocio a Oeos, partia
finalmente acompanhado dos seu neophitos Goajajáras, pro
vido de pl'emios, e com todos o mais aprestos, que lhe pa
recerão neces adas para tl condl.lcção dos reduzirIas, no caso
que alguns o quizessem seguir.

Foi a viagem trabalbosa, por ser preciso obrarem a forças
na agna o mesmo que servi50 na terra, porque era ne
cessaria abrir caminho ás canôa , rompendo com o ferro os
densi simos múrúry ( 50 os limos do rio) que nasci50 ao
lume da agua, nadando ao mesmo tempo pelo rio tlf]llella'
ilhas volantes nas parte onde não era tiio basto, para con
tinuar em outras em mais pl'olongada distancia.

Cbegou emfim, apezar de tantas clilTIc\lldades, a llum porto,
por onde se servião por terra os lndias de Capiytúba que
buscava, por não poderem romper o rio com·a m:lLLa fechada
dos mÚI'úrys. Aqui deixou o bom e affiicto Padre as can'as
com guarda sufficiente, e como lhe n~o permittia mai de
moras o fervor abrnzacJo ele seu e pirito, partio immediata
mente por terra com seu compauheiro, o 11'0150 ~Ianoel Ro
drigues, e alguns lnclios com a bagagem e altar portatil.
Se até ali tinh50 sido os trabalhos elas mãos grnndes. maiores
forão por diante os trabalhos do pé', e farliga do corpo,
porqne lhe era necessario romper malos fechados, e [la ar
lagos e pantanos com agua até a cinta, com os olho sempre
no Cro, donde esperav:l o apo tolico varão o anxilio de en
,'enhor. Com oito dia ele 150 a pero caminho cllegoll final
mente o Padre ao seu desejado Capiytúba, tão fatal sempre
ao incansavel desvello do' no sos mis'ionarios. Chc~úrão tão
desfallecidos, e cortados da ,riaffem, qne moviiio á compaixão
os me mos lndios, admirados de verem tanta valentia na
quelles espíritos, sem perdoarem a tl'nbalho, nem fazel'em
caso da sande até chegarem a pôr em perigo a propria viela
pelo seu remedio, e conversão das snas almas.

Então o bom Padre, depois que os vio juntos ao éco çla
novidade, tirando da mesma fraqueza forças, lhes fez hum
tal arrazoado, propondo-lhes os trabalho a CJl1e a sua tena
cidade (13va causa, afeialHlo-lbes a brutal vida flue p'lssavão·
nos matos, e trazendo-Ibes á memoria o muito que pelos
conservar filhos de Deos tinhão obrado os Padres, sem pcr-



- 413-

doar gastos, e sem omittir diligencias que podessem fazer
a bem de seu espiritual e temporal proveito, que os deixou
assombrados, e a huma grande parte movidos a abraçar os
avisos de tão solicito e amoroso pai. Agazalhados os mis
sionarias, segundo o tempo e lugar permittião, humas vezes
com bons desejos, outras com boas obras, forão alimentando
os novos hospedes, reluzinLlo em tudo huma total pobreza
porse não estenderem a muito, nem·a Qualidade dosgulzados,
nem a diversidade das villndas, que de ordinario são algum
peixe ou caça, com o seu co tumlldo beijú, que é um MIo
redondo feito de farinha de páo; entretanto, como já lhe
sabião o intento, andavão ruminando a primeira pratica do
Padre, e conferindo entre si, se o havião ou não seguir
debaixo da segurança de r\ue os Padres havião de assistir
com elles, e que não havião de ser repartidos pelo serviço
elos brancos, conforme a promessa que offerecia o Padre
em nome do Rei. Já a este tempo tinha o mi síonario re
partido com o Principal, e com os que lhe parecêl'ão mais
aptos, dos pre ente que para o mesmo effeito levava; e'na
verdade mais com elles, que com as palavras e promes as
lhes ia já abrandando a dureza dos seus animas, por na
tureza barba 1'0 .

Como era vulgo, dividia-se em contrarias pareceres; os
mais animosos e menos enr.aprichados a sentárão logo de
se descerem, e a sim o derão a entender ao mi sionario,
attrabirlo da carinhosa :1ffabilirlade, com que os tratava e a
seus filhos e familias. Os mais tenazes, ou para melhor
dizer os mais medrosos recnsárão eguil-o, porque enão fia
vão das prome sa , ou porque talvez não era chegado ainda
o tempo ela sua rerlucção. Vendo o Padre que se não aca
bavão de resolver, e que perdia na demora quanto podia
lucrar na partida, despedido dos mais, buscou o porto com
os menos, que sempre o numero dos e colhidos he o menor,
e nesta occasiao foi maior o trabalho por razão das crianças
e alguns velhos; porque era preciso e pera rem os valentes
pelos fracos, c o pastor levar adiante as ovelb3s com bran
dura entre as asperezas de bum tão intrincado caminho.
Tudo venceu, e tudo prevenia, carregando muitas vezes, e
o companheiro os mansos co rdeirin bos, que não podião acom
panhar as mãis, carregadas já de outros de menor idade
com tanta alegria, que cbegárão ao lugar das canôas com
mais contento <:J.ue trabalho. Embarcadas, e· carregada ::IS
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se entrBgár~o todos á correnteza do rio, fazendo-lhes esta
desandar em dez, o CJue tinhão tres mezes 3ute navegado
em trinta dias.

Tocado o porto da aldeia nova de Cajnypc, foi ineApli avel
a alegria com que todos vierão receber o Padre c os p:lrentes;
mas muito mais :la seu amante Pai, de quem já tinhão ex
perimentado a docilidaue do genio e o agrado do trato, que
sape ser a caridade engenhosa para conciliar com o re peito
o amor, e com este os alfectos dos proximos, a quem trata
como a imagens elo Cl'eador. Desembar adas o novos hos
pedes, os levou logo á Igreja, e depois de os offerecer todos
a Deos, os repartia pelas casas dos aldeianos, ficando lluns e
outros bem servidos, por serem mutuas as rela0ões ue pa
reo tesco que ha en tre es tas nações, basta nd ooserem pa tricios c
viverem juntos, para se tratarem por parentes. Tratou logo
de lhes mandar fazer as suas vivendas, e repartia pelos
homens, fouces e machados para tratarem das sua lavouras,
não se descuidando de os in truir na Santa Doutrina e my 
terias da nossa fé, até colher de todos o fructo desejado de
seus fervores e trabalhos, que era o Santo B3ptismo, que
primeiro aos innocentes, e depois por ua ordem, e conforme
a disposiçãO de cada hum, conferia aos mais adulto, com
grande consolação do servo de Deos, que embora poucos,
se contentava com os que o Clementissimo Senhor lhe dera,
por n"ão ser ainda chegado o tempo de maior colheita.

Ao Padre João l\lari3 Gorconi succedeu o Padre Antonio
Pereira. que no seu tempo "recebeu alguns, que por si só
espontaneamente se descerão; sendo muitas vezes hum leve
accidente a causa, e obrando huma desconsolação, que tem
entre si nos matos, o que nào podérão acabar as mais fortes
persuasões do Mi sionario. Tão extravagante he nelles o
ordinario vicio da inconstancia ! Ao Padre Antonio Pereira se
seguio o Padre .João Felippe Bettendorf, que rôra o fundador
da aldeia de que era ~hssionario, e por isso cuidou muito
no seu augmento, expedindo ao Irmão Manoel Rodrigues, já
pra tico no raiz, e conhecirlo dos Goajajáras de Capiytuba,
de onde trouxe hum grandioso lote de Tapuyas, por serem
já menores os receios, informados do bom tratamento e so
cego dos parentes, no poder e serviço dos nossos Padres,
sendo aquelles causa de nunca descerem juntos, querendo
.experimentar em enbeça alheia o mesmo a que não querião
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sujei tal' apropria; porém enganárão-se; porque nem os
Governadores, nem os Portuguezes inquietavão os Indios,
sabendo pertencer pela orelem real ao serviço dos Padres, e
muito á sua custa nos descimentos, que repetirão por causa
das fugas pa,ra o seu sertão, a que erào notavelmente incli
nados os Goajajáras.

Ultimamente no anno de 1683 a mudou o Padre Pedro
Pedrosa, duas vezes duro como pedra, na tolerancia dos tra
balhos, com os quaes o conseguia, apezar da repugnancia e
pouca vontade dos Indios, que não querião apartar-se para
mais longe das suas terras, por não experimentarem maior
dilficuldade na retirada; para que não era necessaria grande
causa, bastando huma pequena reprehensão do Missionaria
ou hum moderado castigo para se ausentarem para o seu
valhacouto de Capiytúba. Vistas comtudo as grandes con
veniencias do Maracú ("l, junto e á beirada de hum famoso
J3go,abundantissimo de peixe, com exceIlentes terr:Js de roçar
para a parte de Tremaúba, se resolvêrão a eguir o conselho
cio Padre, e a assentarem a aldeia no lugar, aonde ao pre
,sente se acha, e he o sitio mais delicioso que tem o Estado,
c o de maior recreio no tempo de verão, que no inverno e
faz pouco appetecivel pela immensa multidão de insectos, que
he preciso apagar as luzes e fechar as portas e janellas para
vassar menos maIo resto da noite, e huma grande p~rte do
dia. Tem huma beIla Igreja de Nossa enhora da Conceição,
que ha pouco tempo se acabou, e muito boas casas para vi
yenda do Mis ionario, oqual reparte o Indios por turno para
oserviço do Collegio, que commummente he conduzir bois das
mesmas campinas do Maracú, aonde os Padres tem innume
ravel gado para su tento dos religio os do CoHegio. Defronte
a huma vista desta aldeia está situado o engenho de S. Bo
nifacio, huma das melhores fazenda, e o maior nervo do
Collegio do Maranhão, em terras do mesmo, por carla de data
f; sesmaria, fundação do Padre Manoel de Brito, de boa me
moria nos annaes da Vice-Província.

Antes de finalisarmos este Capitulo he preciso advertir,
que, segundo a determinação do regimento das i\'Iissõe , se
mandava dar esta aldeia no rio Hapucnrú' porém o Iudio"
Goajajáras, que sentião difficuldade de situarem no Maracú,
maior a tinhão para se mudarem para aquelle rio, querendo

(') Ue hoje a cidade de Vianna.



- 4'16-

antes \'oltar para as suas terras, do que expor-se ao perigo
de viver entre nações inimigas, que não deixarião lllmc.a de
(JS perseguir e assaltar, na sua mesma aldeia; e como são
Jndios de sua natureza pu ilanimes, não os pôde -vencer a
persuasão do P~dre, allegando-Ihes com a real ordem; e
para que e. ta tivesse o seu devido cumprimento, e e po
voasse o rio ltapucurú, como ua Magestade mandava, fun
dárão ne11e os Padres, além da aldeia antiga deS. Gon\,alo, ela
nação Tobajáras, a aldeia da na)io Cabycaby,a mai bellico a
e o terror daquelles sertões, devendo os moradore daquelle
rio aos Padres o metterem de paz com os POl'tuguezes hum
gentio, que era o açoute e assombro da fazenc1a' e engenho
de todo o seu districto. Além desta fundárão mais as duas
dos Barbados, cumo já tocámo, por onde parece ficou super
abundantemente satisfeito o disposto no regimento; sup
posta a negativa, e com taes fundamentos dos Goajajáras.

Ordenava mais Sua Magestade, qne os Padres, quanto pos
sb el lhes fo se, estabelece em outra aldeia no me mo rio
Pinaré e seu sertão, o que se não pôde e/Tectuar logo pela
repugnancia dos lndios, não e querendo sujeitar ao serviço
dos moradores, até que vencidas todas as dificuldade} e o
qne mais era as perseguições e assaltos de seus inimigo'. os
obrigárão a aceitar a protecção das nossas armas, sendo o
primeiro Missionaria desta empreza o Padre Luiz de Oliveira,
natural de Bell::ls, junto ii cidade de Lisboa; o qual por meio
de trabalhos incriveis os tirou do milto, e situou naquelle
mesmo porto, aond'e antigamente tinha feito o seu de em
barque o Padre João Maria Gorçoni.

A1deiados os primeiros, que era o todo' da dificuldade,
foi facil aos seus succes. ores, os Padres Manoel de Abreu e
Caetano Ferreira, o descer a outros muito•. que vierão a for
mar a celebre e populosa aldeia do Pina ré. ~Ias, porque o
rio no tempo do verão} que era o proprio da navegação, só
se' deixava vadear até o parla do Carú, sendo preci o trans
portar a carga da canôa por terr3 ao hombros do Indio,
eom não menor fadiga destes, que prejuizo lla cargas; ne te
sitio do Carú a fundárão ultimamenle os Padres Antoniol
Dias e Manoel de Miranda, para pouparem com o trabalho de
buma 'mudança o de muitos annos em tão 1aborio a con
ducção, que foi para os ln dias o principal motivo, para
abraçarem o mesmo, de que sempre fugirão. He esta aldeia
como as mais do serviç.o de Sua 'l\1agestade, não obstante ser
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descida a expeml3ii dos Padres, e sem o menor custo da
sua real fazenda no principio da sua primeira fundação.

O Padre João Felippe Bettendorf, em hum dos seus es
criptos, que deixou por apontamentos para a Historia da
Vice-Provincia, a quem esta nossa deve a maior parte
das snas noticias, por ser religioso de exactissima ver
dade e coetaneo daquelles tempos, affirma, que indo ao
Reino, por Procurador de toda a missão em 1685, alcançára
do Serenis. imo Senhor D. Pedro lI, novamente as umpto ao
throno, huma concessão absoluta da aldeia do Maracú do
serviço e administração dos Padres independente das condi
ções expressadas no regimento das Missões; porém nem
copia, nem original achei da dita concessão, devendo suppor
de hum religioso tão authorisado por virtude e letras não
quereria macular a eus escriptos com huma mentira tão
enorme, nem tão pouco deixar á posteridade noticia, com
que se pozesse em perigo a verdade da Historia.

Estas fielmente tiradas do' que achei, são as noticias que
podemos dar do Pinaré, e suas aldeias, a que no' conduzio
a primeira mis ão dos índios Goajajáras feita pelo insigne
Mi sionario Francisco Velloso, no anno, que levamos, de
'1(j53, e foi preciso alterar a successão dos seguintes almos
pelo que diz respeito á essa materia, pela não deixarmos
truncada, e nos não ser facil poder tratar das cousas do
Maranhão, senão na segunda parte ou tomo, em que não
faltarão outro materiaes para a historia, por varios e ra
rissimos acontecimentos daquelle tempo, de que poderá
resultar não pequeno gosto aos leitores, visto que com a
infelicidade do estylo, podendo encher as obrigações de
obediente, não podemos acudir ás condições de historico;
o que confessamos sem a menor affectação, quando para
o conhecimento do pedantismo, he a leitura da obra o
melhor e mais evidente desengano.

Estas expedições aos Goajajáras nos tem apartado da vista
as acções gloriosas do nosso grande Padre Antonio Vieira,
não porque elle as deixasse de obrar, medindo-as e ajustan
.do-as á valentia do seu animo, para que a ociosidade e in
acção não tivesse lugar em espirito tão fervoroso e em hum
varão tão zeloso da maior gloria de Deos . mas porque tam
bem admirassemoso valor de seus spbditos, como filhos da
sua conduc.ta e da sua apostolica doutrina.

Cont.innava elle no exercício dos seus sermões, que forão
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muitos nesle tempo, e com notavel fructo. Via á muitos 111
dio gozando já da sua innata liberdade. Experim~ntava, e
Cjuasi tocava com as mãos a tal reforma de muito na delica
deza das consciencias da maior parte dos moradores j e de
pois de dar repetidas e fervorosas graças as Clementissimo
e "upremo Autor de tantas misericordjas, vendo já gastos
naquella ilha a maior porção dos oito mezes depois da sua
chegada, não cabendo já tão grande alma em elistricto t;:io
breí'c, não se contentando o seu fervor de communicar só
a bum povo as claras luzes da sua admiravel doutrina, de
terminou passar no fim deste mesmo :1Dno ti Capitania do
Grão-Pará, com a mira posta sempre no celebre rio das Ama
zonas, ele cuja espiritual conquistá queria er autor, e pri
meiro mobil na reducção de tantos milhares de almas, que
erão a que o tin1Jão feito desprezar osapplausos da côrte, e
fllgir ,is valias de um principe poderoso, em perdoar as di""
Jigencias, nem se poupar' a trabalbos para o conseguir. Antes
de o pôr por obra quiz distribuir os postos para conservar
o conquistado, e dár a tudo providencia com a distribuiçãO
do seguinte.

Dezoito sugeitos (melbor dissera dezoito tocha que ar
dião, e velavão no serviço de Deo ) contava a nossa gloriosa
missào já para o fim deste anno de mil seiscentos e cinooenta
c tres. Aluz maior, que de diâ o dé noiLe acudia ao bem dns
almas dos proximos com á as istencia, e ao dos ubditos
com a vigilancia e prudentes maximas do seu governol era
o grande Padre Antonio Vieira, SuperiOí' de todos, natural
da sempre grande e illustrissima Cidade de Lisboa, aonde
nasceu a G de Fevereiro de t608, entrou na Compllnhia no
Collcgio da Dal1ia, côrte da Amadca; em 5 ele Màio ele 11322.
P.rofesso de CJ uatro vot?S em 26 d~ mesmo{ do anno ele 164";
vlOc1o a acabar por ultimo bum tao granae astrO no mesmo
ponto, donde tinha sahido para fechar com perfeição o cir
culo de sua elitosa carreira nê GoUegio da BaWa, tios 18 de
Julho de 1667. A lu~ menor, e que IeGébia mais influxos
do primeiro nstrO era o prudénte e vittuosissimo Padre
Francisco Velloso, DenjarbÜl, e desempenho das mais d.iill
culto as ideias do Padre Vieil'[l, Era hlltural de' mã Nova de
Fatn~licão, arcebispado de Braga, aonde nascéu no anno de
1619, entrou na Compaobl":i no Rió de Janeiro, em 16].0.
Professo de quatrb volo em 15 dê Agosto de 1(i4,8: val'~O

de e pecial lalento para tirar tl0 mato nações 1larbaras e
indomitas.
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oPadre Thomé Rib 1m, ter eiro na antiguiuade, e não in
ferior ao' primeiros nas valentias do espirito, a quem não
acobarrlavão mfOcultosas emprezas. Nascen em Lisboa no
anno de 1G23; entrou no Collegio da Babia em '1644 e era
prégador, e lingua g-eral insigne. O Padre latheus Delgado
er;] natnra\ de Gordo, bi pado de Leiria, aonde nasceu em
'16~4, entrando na Compan.bia em 'j 641.

O Padre Manoel de Lima, de singtllar agrado e natural
respeito. O illustrissimo e activissimo Padre João de Souto
Maior. O Padre ~1;lI1oel de Ollza, o Padre Gaspar Fragozo,
O Pàdre .10sé Oflres, todo naturaes da grande Cidade de
Lisboa, fecunda mãi de varões· iIlusLres e de hOmeas sabias,
de quem não pude saber os dias e ann03 dos seus nascimen
tos e entrada na Companhia. O Padre Manoel nDes, varão
douto e de raro talento para os governo ; na ceu em Lisboa
em 1606, entroll no Colleg'o da Bahia em 1622; professo de
quatto votos em 1649. O Padre Antonio Ribeiro, natural
de S. Pnulo, bispado uo Rio de JaDeiro, na ceu em 1615,
entrou na Bahia em 1.637; pré?"ador, e o mais perito na
Ungua brazilica, que tinha bebido com o leite na primeira
infancia.

O Irmão Antonio Soares, coadjutor temporal, formado em
2 de Fevereiro de 1659. OIrmão Rafael Cardoso, qne nasceu
cm Lisboa no anno ele 1620; e entrou no Collegio do Rio de
Janeiro no de 1660, e ainda não acabára o curso toeo
logico. OIrmão Ben to Alvares, natural do Porto, aonde nasceu
em '1627, entrou na Bahia em 1645, para coadjutor e pirituaL
OIrmão João Fernandes, coadjutor temporal,nasceu em Ponte
de Lima, arcebispado deBraga, em 1602, entrou na Compa
nhia no Collegio da Bahia em )1629, formado em 1645, era
omeial de ferreiro. O Irmão Simão Luiz, do de carpinteiro.
OIrmão Francisco Lopes, o Irmão Agostinho Gomes, todos
coadjutores temporaes, de qoem não achei o assento das ida
des, e entradas na Companhia, só sim, que este ullimo fôra
depois despedido.

Estes os religiosos, eesta agora a nomeação do Padre Supe
rior Antonio Vieira. O PadreManoel ones, Superior da Casa
de TossaSenhora da Luz. OPadre Manoel de Lima, operario.
Os Padres Thomé Ribeiro e José Soares, Missionarias em
gyro pelas aldeias da ilha do Maranhãn. OIrmão Rafael Car
doso, mestre da classe e dontrineiro. OIrmão Antonio Soares,
estudante de moral, e tambem doutrineiro. O Irmão Bento
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Alvares,companbeiro dos dous Missionarios volante. O Irmão
Francisco Lopes, mestre de escola} e sacristão. Os Irmãos
João Fernandes e Agostinho Gomes, com o cuidado das
oficinas d3 casa do Maranbão.

Para seus companheiros na viagem para o Pará avisou
ao grande mestre da lingua Antonio Ribeiro, ao Irmão car
pinteiro Simão Luiz, e a seu Padl'e Francisco Velloso' que
bem se podia chamar seu, por ser sen subdito. seu amigo, e
seu mimoso, que tambem o Apostolado de Cbri to teve o seu
em João. Este o abençoado triumvirato, com que pretendia
partir para o Grão-Pará o grande Vieira, tão preoccupado
de santas ideias muito proprias do seu zelo, como mos
trará a historia.

Emquanto porém elles se preparão, e não chegão áquella
Capitania. vamos ver o que fazem os nossos Padres outo
Maior e Fragoso, que deixámos no fim do capitulo segundo
do Livro quarto recebendo a seus hospedes, o novo Superior
da casa. o Padre MaooeL de Souza, com seu companheiro
o Padre Matheus Delgado.



CAPIT LO V.

no QUE OBnARAD os NOSSOS PADRES NA. CAPITA.1'iIA DO PARÁ

NO ANND DE 1ü53.

Dissemos no lugar acima citado terem cbegado o Padre i\I:l
noel de Souza, e o Padre Matheus Delgado no principio da
quare ma de 1653, muito bom tempo para ajudar no pul
pito, e melhor no confessionario aos dous fervoroso ~li

nistros do Evarwelbo, e operarias na fundação d~ nova casa
e Iareja, que por não e tal' tudo acab3do se não tinhão mu
dado e vivião ainda na sua antiga vivenda A vinda porém
dos Padl'es den maior calor á obr~. e avivou os grandes
desejos, que linha o Padre Souto-~Iaior para aperfeiçoar a
parte do corredor, que e tava coberta, e asseiar melhor ti

Igreja para nella se poderem celebrar com primor e devoção
os oflicios divinos da Semana Santa. Tudo se e1Tectuou em
breve tempo, porque o material da obra facilitava a factura,
por ser agente muita para maior brevidade; e por ser aquelle
Padre acti.vo por natureza, e naturalmente perfeito, e cabal
rIO que emprellendia.

~lndado finalmente os P:Hlres, entrárão nos laborio os
serviço dafluelles dias, por antonomasia santos. Huma
veze ideiando o sepnlcuro, mais ao devoto, qne ao pom
poso; outras acudindo aos confessionarios, que era o que
lev3va o maior tempo. e o que restava se repartia com o
somno, e com o estudo para os sermões mais proprio da
qnelle dia, a que acudia quanta podia caber de gente na
Igreja, ainda que ;1, maior parte de fóra; mas todos no
tavelmente ati feitos, por verem renovados pela piedade dos
Padres os mais dolorosos passos da nossa Redempção, acom
panhados de sermões tão bem ditos e a tão bom tempo, que
foi grande o fructo, e não menor o go:to, com que todos
derão, e recebêrão as alleluias dos seus Padres, que já
olbavão com respeito, faUavão com agrado, e assistião com
largueza e carinho~

Como os Padres e singularmente o Padre Souto- laior) se
ião entranhando cada vez mais nos corações dos morado-
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res, se 1<10 da mesma sorte rlesentranhal1l10 estes, com as
suas costumada e primorosas liberalidade', que nuo dei
xavão de abranger a outros pobres e nece sitado . Quem
mais se esmerava ne tas caritaLivas demonstrações e quoti
dianos soccorros, era a casa do nosso amantissimo bemfeitor
Antonio Lameira da França correndo por cOJ1La de sua mu
lher a Sra. D. Cecilia de Mendonçll e suas filhas as .as.
D. Maria, D. Violante e D. Anna, o su tento do Padre; e
cmquanto não passárão do dous, não foi possivel acabar
com ellas, se ab tive sem de tão primoro.:;a lembrança. lIe
esta a causa, porque agora em nosso e'criptos a fazemos
tambem destas senboras, pois não he bem se calem favores
tão proprios da sna oTandeza, como dignos do no so etcro@
agradecimento, sendo nas enhoras americanas muito com-na
turaes as acções de piedade e grandeza; porque não sabem ser
escassas as do Maranhão e Par'á, e o me mo observei nas c
nhoras da Bahia ePernambuco. Além desta e não descuidava
tambem a casa de 1\Iíllloel David Sonto- 1aiol', lrmüQ do
Padre, e a de Paulo Iartins Garro, que todos acudião COIR
grandeza e assistião com primor.

Déra Deos ao Padre Souto-Maior especial talento, nã0 só
para a edificação espiritual e temporal da propria ca a e
Igreja, senão tambem para a alheia, que humas e oll~ra cle
pendião das esmolas e ajuda dos Heis, no corações dos
quaes parece tinha adquirido dominio a intimativa e per
suasão de tão solicito operaria. Quatorze anno bavb, que
o Pará não reconhooia por ~latriz mais que huma pobris
-Bima Igreja, apenas sustentada em huns poucos esteios, além
de velhos, desmantelados, e o lugar mais proprio cie bum
.estabulo, que de hum Templo. A tão grande de'amparo
qulz o Padre Souto-Maior experimentar se podii:l acudir o
seu zelo, influindo nos animos dos freguezes a repuar com
-suas esmolas huma ru~liia, que não deixava de e candalisar
os olhos, e de e friar totalmente a devoção no culto. e a fé
-na crença. Tanto disse o prégador apo tolico em dia d" fe la
,de Nossa Senhora ela Graça, orago (la Igreja, tanto al'eion a
.indecencia do Templo, e tanto estranhou o de. cuido dos
moradores, que avivada a devoção, quasi extincta, ele todo
o auditoria, assentárão a hUjIla voz de cuidarem logo do rer
paro e decenda da sua Matriz; e para que o fervor dos ou
:vintes se não enubiasse, avisados para o dia seguinte a danem
principio a obra, farão o prégador cOm seu companheiro o
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T\nlre Fragoso, os primeiros, que com a sua enxada cavá
rão e tirárão terra para a fundação dos alicerces. E com
esta santa industria se acabou finalmente a Igreja, que era
a mesma que até agora servia, e se desfez na erecção da
nova, real, e nobilissima cathedral que hoje serve.

A este mesmo zelo se deve tambem a capella de Jesus,
cbamada vulgarmente do Santo Christo, junto ao nosso Col
legio, como tambem a de S. João Baptista, pelos mesmos
meios das esmolas e concurrencia dos piedosos moradores,
o que tambem participou a capella da Virgem Senhora do
Rosario, do cuidado e administração dos brancos da cidade
do Pará; até que ultimamente foi erigida, a ftmdamentis,
pela actividade e diligencié! do Padre José de Souza, sendo
reitor do Collegio de Santo Alexandre, até a pôr na sua ul
lima perfeição, por huma sorte de terras, que os senbores
da mesma Irmandade cedêrão ao engenho de Ibyrájuba, fa
zenda dos mesmos Padres. E porque o seu incansavel fervor
fi tudo abrangia, instituio na Igreja dos Religiosos das Mercês
huma confraria das almas, a que cbamavão Monte da Pie
dade, com hum tal e tão industrioso compromisso, que não
sendo a terra por então das maIs ricas, se recolhião no cofre
cada anDO perto de tres mil cruzados, que se despendião em
mis as e suITragios, por aquellas bemditas esposas de Jesus
Christo, constando pelos livros da despeza ter-se gasto por
conta da c.onfraria até o anno de 1667, vinte mil cruzado ~

que ao mesmo tempo que servirão de allivio ás santas almas,
soccorrerão tambem ás necessidades dos mais pobres sacer
dotes daqnella Capitania.

Costumavão os filhos da Companhia ser agradecidos por
lei de seu Santo Pai Ignacio: o Padre Souto-Maior, era de

. -mais a mais agradecido por natureza. l\Iuitas e repetidas
vezes se lembrava elle dos beneficio que tinha recebido de
11uma religião a quem as mercês dão o titulo, não só para
prova da generosidade com que as multiplicão, senão para
despertar nos que as recebem a lembrança para o agrade
cimento.

Tinhão recebido os Padres dos Religiosos Mercenarios o
sitio da primeira vivenda, que tiverão nQ Pará; tinhão sido
assistidos da sua caridade com os primores do maior cari
nho, emquanto no· seu convento passárão de enfermos a
totalmente c.onvalesc.idos, mas não constava ainda, que da"
palavras passasse o agradecimento tlS obra losto que o

54
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~rande gosto, com que dicta\'a rbetorica aos seu alumnos,
alguma cousa significava que não falta vão bons desejos, fal
tonc1o então occasiões para o desempenho: offerecêrão- e
finalmente estas, e mostrou logo o Padre Souto-Maior a
véras do seu ofJerecimento. A primeira alcançando-lhe por
sua via licença do erenis imo Senllor D João IV, para fnn
darem convento no Pará, pela não terem até aquelle tempo.
A segnnda concorrerem tambem os Pndres paríl íl me. ma
fundaç50; porque a que tinbão era dema iadamente pobre;
e para que a dita pobreza não retarda se a obra pelo po
deres Cjue tinha do 111m. Cabido da Bahiíl, nomeou viga rio
rIa Matriz ao Reverendis imo Commendndor das ferces o
Padre Frei Lucas de Souza, qne, com os emolumento da
Parocbia, já podia acudir aos ga tos, e adiantar com a ajuda
(los fregnezes a obra do ~eu convento.

Estas as gloriosas acções e immortaes obras em que se
occupava o generoso animo elo Padre João de 'outo-~Iaior

na companbia de seu bom -Irmão o Padre Gaspar Fra!1oso,
emquanto não chegou seu succe SOl' o Padre ~lanoel àe
Souza, com o Padre Mathel1s Delgado. cuja pintura delineada
no tosco qnadro desta Historia) quero realçar com a córes
-e delicado pin(~el do grande Padre Vieira. Assim diz na carta
ao Padre Provincial do Brazil:

l( OPadre João doSouto- laior prégou na festo r13 collocação
dos Santos Martyres S. Bonifacio e ,'anto Alexandre, logo
se partio para o Pará, como eu tinba encommendado em Lis
boa quando delle me apartei; e po to que bOl1v sse ante" desta
resol'ução differentes pareceres} o effeito tem mo tradú que
foi aC(l1elle, de quem Deos mais se servi.a; porque o mesmo
Senhor ajudou ao Padre de maneira} que com seu compa
nheiro, CJue he o Padre Gaspar Fragoso tem trabalhado por'
muitos, e ganhado para Deos e para a Companhia os ani
mas de todo aquelle pOYO, de que tanto se duvidava, e já
tem o sitio melbor da terra e principio de Collegio; e não
tendo nada, lhes não falta nada, antes ão enhores de tudo,
c vivendo de esmolas, as podem fazer, e fazem a muitos.
Elle chama por mim para o Pará, e o Gurupú, que he o
meu principal intento, está ainda sem misssão; mas nada
disto se poderá fazer ante da volta da entr3da aos Barbados;
porque por abarcar tudo não venhamos a n:io apertar nada.»

E pouco mais abaixo fallando da perseguição passada, diz:
«Emquanto noMaranbão corria a Companhia com esta tor-
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menta, camiol1avão felizmente no Pará os principias deUa,
como' assa Ileverencia verá dessa carta dI) Padre .João de
Souto-~laior. Pedio-me que lhe manda se companbeiros, que
o ajuda sem a tirar a redes, e coube a sorte aos Padres
lIIanoel de Souza e Matbeus Delgado, que partirão no prin
cipio deste anno para o Pará, e levál'ào os ornamentos e
mais peças pertencentes áquella Igreja e casa. O Padre Ma
noel de Souza vai por Superior para deix.ar mai.s livre ao
Padre outo-i\laiol' n:! cousa da conversão, e Ibe succeder
na lirâo da rbetorica, que lê ao religio os de Nos a Se
nhora da Mer~ês, ou e já estiverem aptos, para lb'a ler de
pbilosophia, como no tem pedido. i\em deve parecer esta
occllpação albeia do fim para que cá viemos; porque além
de ser nece sario re idirem sempre alguns Padres nas po
voações do Portuguezes, para o credito da Companbia es
pecialmente naquella terra, aonde agora entra de novo, im
portará muito que vejão os Portugueze , e ainda os Indios,
que a outras Religiõe se não de prezão de aprender e buscar
mestre da nossa; e que não só os velhos, ma os mais
moço della tem capaC'ídade para en in:!r. Com este exemplo
se pMe e peral' se acabem de confundir, e render os que
em materia' de sllas consciencias se flão, e allegão com
opiniões ue outro , que por muit:!s veze serem fundadas em
poncas letra tem feito grandi imos damnos ás almas, no
ponto principalmente da liberdade~, e capüveiro dos In
dius, que ó o laço mai forte com que o dcmomo os ata e
embaraça neste Estado. »



CAPITCLO \'1.

DO )JAIS QUE SE OTIROU NA C.~P1TA 'IA DO PARÁ. DEPOIS DE

CHEGADOS OS DOuS PADRES MA.NOEL DE SOUZA

E )IATIlEUS DELGADO.

Tinha chegado, como diziamos, este abençoado par ]0
operarias no fim quasi da quaresma do anno de 53. Tinhão
se officiado as ceremonias da semana santa em a nossa nova
igreja com o maior culto e grundeza que a escassez do tem··
po permittia. Passada a festa da paschoa, tr:1tou logo o novo
Superior de repartir pelos operarias o trabalho da cultura!
que, como era grande e aquelles poucos, não faltava que
fazer :J todos e ao feitor deIte em que cuidar. Para si e
para seu companheiro o Padre Matbeus Delgado tomou o
cuidado, assim dos Indios da cidade, corno das aldeias vi i
nbas, por serem praticas na lingua e os mais aptos áquelle
ministerio. Ao Padre Souto- raiar e seu companheiro, o
Padre Gaspar Fragoso, entregou o cuidado dos Portuguezes
e moradores da cidade. Em huns e outros não faltava que
trabalhar; porém aos primeiros ficava sendo mais aspero o
emIJrego, por falta de cultura e ser tão basto o malta, que
afoga va as tenras plantas, que erão necessarias grande força
e maior paciencia na primeira capinação, ou monda, que de
ordinario he a mais trabalhosa.

Notavel tinha sido o desamparo espiritual, em que os
nossos primeiros 'Padres achárão os Portuguezes daquella
Capitania, mas muito e sem comparação maior, o infelicis
simo e lastimoso estado em que se achavãõ agora os Indios
seus escravos, porque a maior parte destes erão pagãos, e
vivião entre catholicos como no gentilismo,não cuidando mais
delles seus senhores, que se fossem brutos, a cujo trabalho
e serviço só attendião, sem cuidarem por então no precioso
dos individuas, que erão as :lImas.

Dos bJptisados que erão os menos, havia subdivisão;
porque huns estavão baptisados in t'oce, et nominc, que era
o mesmo que lavados com a agua do baptismo, mas nulla
mente e sem effeHo pela indisposição e brntaliclade do su-
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g ito, porque não sabião o que recebêrão, por os não dis
'porem para a recepção ue tão veneravel Sacramento, imagi
nando seus enbores mais por ignorancia, que por malieia,
que bastava applicar-lhes com a agua a fórma para ficarem
regenerados á graça, n50 Ibes causando mais etreito aqueHe
banho salutifero, que ~e fo sem llUma pedra, ou tronco de
huma arvore. Não se devendo culpar tanto aos senhores em
lh'o procurarem, como aos ministros do Sacramento, igno
rante , e tão brutos, como os mesmos baptisados, em Ih'o
conferirem indi postos, e in puris natttralibus da sua antiga
rudeza. Os antros, e que nüo era menor desgraça o serem
tão poucos, mostravão pela capacidade, ou pelo tempo da
ionocencia, o estarem validamente b3ptisados; porém era tal
{) desamparo, ou na ignorancia das orações, ou dos pre-
'eitos da lei que devi50 guardar, que só sabião o que eus
enhores lhes ensina vão, que era roçar, plantar e todo o

mai' beneficio das suas lavouras, porque só disto cuidavão
de dia com o trabalho e de noite com o discurso.

Daqui nascião os intoleraveis abusos dentro elo mesmo
christianismo. Primeiro, o impedirem os ca amentos aos
escravo, ao mesmo tempo que não achavão deformidade
em os verem amancebados e no caminho da perdição, to
mando por pretexto hum motivo, que parecia ser influido
pelo diabo, e era que os e cravos tão depressa ca avão
como morrião; que o matrimonio os fazia logo desobe
dientes e preguiço os no serviço, e, em uma palavra. que
se os Cfuerião perdidos que os casassem, como se não e ti
vessem mais perdidos no estado da mancebia. a hora da
morte era a todos commum a mesma desgraça, tanto por
falta de parocbos e vigilancia nos pastores, como por des
cuido dos senhores em os não chegarem em vida, e naquella
hora, a quem lhes pudesse administrar os Sacramentos; e
como a infelicidade dos miseraveis passava ainda além da
morte, fic:lvãO seus corpos insepultos, ou sem sepultura
e'cclesiastica; porque a huns os lançavão no rio e a outros
ilS enterrüvão ao pé das casas, por se pouparem de maior
trabalho em os fazer conàuzir' para os lugares sagrados, sem
reverencia ao baptismo que recebêrão. sem temor algum
de Deos e sem medo dos homens, que o sabiào, ti não im
pedião por razãu de seu omcio. ão pareça incrivel o que
dizemo , porque as memorias donde o tiramos são infalliveis
e a experienoia do que sonhemos, c cm tempos mRis pnlidos
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(que por mode tia calamo) nos fazem crer o me mo, que
embora difficil, não deixa de ser certo e pelas uas circums
tancias verdadeiro. "' eja-se a certidão do Padre 1\lanoel
Teixeira no Cap. 1° do Livro IV.

Este era o la timoso estado em que achárão o novo opera
rio as almas e corpos dos infelicissimos Indios em poder
Çlos moradores, a que jil em parte tinhão acudido, no que
poderão os dous Padres Souto-Jlaior e Fragoso, que como

aquelle erão muitos e estes poucos, apena podia chegar
o remedio á maior parte da necessidade de tantos de ~ra

0ados. Nesta matta brava entravão agora os nosso dous
missionarias a desmontar com os córtes de seu afiado zelo
a já crescida ignorancia, de que estavão quasi sulfocad::ts
pequenas e grandes planta , n~o endo menos ba ta a ziza
nia dos vicias, com que se creúrào logo nos sens principias
em poder dos branco. ln tituirão em primeiro lugar e
pozerão em praxe a convocação das lloutrinas gel'aes todos
os dias na nos a igreja e no domingos em outras mais da
cidade, conforme o santo costume do Padre Superior da
Missão Antonio Vieira, com grande fruclo e aproveiti1mcnto
da ilha de S. Luiz do Maranhão.

A estas doutrinas assistiãó todos os Indios da cidade, que
sem; senhores podião escusar do serviço, revezados ora
huns, ora antros; por estarem já os animas dos moradores
bastantemente di postos com os sermões da quare. ma e
semana proxima. Acabadas as oraçõe , que todos repetião
em voz alta, entravão os dous Padres, que erão peritos na
lingua, a explicar os mysterios e a instrui-los no que bavião
de crer e obrar, e como se fossem decuriões de clas e,
humas vezes a buns, outras a outros, ião perguntando,
ensinando e apontando aonde vião que erravão. este santo
exercicio gastavão com visivel aproveitamento a maior parte
dos dias e grande parte das noites, não faltando ao mesmo
tempo em acudir aos Indios moribundos e em extrema ne
cessidade com os sacramentos do Baptismo e Cantis ão.

Já na cidade 'se coIbia grande fructo, seguindo-se imme
diatamente a colbeita, depois de buma tão vigoro a e admi
ravel cultura, havendo já muitos por mai' babeis, que
podião em casa ensinar a doutrina aos mais rudes. Porém
esta apostolica diligencia, que na cidade tinba desterrado a
maior parte da ignorancia, não se podia estender ás muitas
roças e fazendas dos Portuguezes, que estavão por fóra, nas



quaes, não menos nos escravos que nos brancos e brancas,
havia a mesma ignorancia dos mysterios da fé e santa dou
trina, por serem criados em sitias retirados, que mais par
ticipavflo ele mato que de povoado; e como os Padres erão
apenas dous, que de nenhuma sorte se podião multiplicar,
instituirão. como no Maranhão. a outros tantos mestres,
quantos erUo os catbecismos muito breves e claros, que
mandárão logo repartir pelos sitios, com as perguntas e
respostas, e assim mesmo as oraç.ões de uma parte em por
tuguez C da outra na língua geral dos Indios, pa ra qu e a,
familias dos brancos podessem aprender, e ao mesmo tempo
ensinar aos e cravos, ou lendo ou repetindo, conforme o
pedisse a capacidade ele cada hum. Assim acnelirão com os
muitos e breves compendios da santa doutrina, que mau
dárão trasladar, aonde não podião moralmente chegar com
as pes oas.

Com est:t engenhosa industria e continuo trabalho dos
fervorosos ITÚ ionarios se via em pouco tempo o paganis
mo e qLlasi paganismo elos escra vos dos Portuguezes, e a
ignorancia de sllas familias reduzido tudo a uma mediana
e clara noticia dos prinl,ipaes mysterios de nossa fé, sem
cujo conhecimento se não póde salvar um christão, tudo
devido á continua applicação e incansavel diligencia elos
operarias, que ó por este e os mais fructos que se segui
rão poclião dar por bem empregados os suores da. sna pri
meira mis fio .

.lá por primicias dos sermões e praticas da qllareSTIlil e
:'emilna anta dp Padres Souto-Maior e Fra~oso se tinha
tirado o abuso ele não oovirem missa no domingo e eli~

anta ílssim Indios que manda vão para o serviço, como as
senhoras brancas pelos frívolos motivos que allegavão; ex
perimentando-se já na oitavas da paschoa maior freqnencia
ele gente nos templos e JIlenos gente de serviço nos traba
lhos. Por'm os dous maiores froctos que se virão no Pa rá
depoi. da entrada elos 110SS0S Padres farão os que resultárão
dos dOllS mais poderosos contrarias, amor e adio. Com o
primeiro se evitárão os escandalos publicas casando-se com
as mancebas por acudirem ás almas, e isto não só entre os
Portuguezes mas tambem entre os mesmos Inelios. Com o
seglll1clo se fizerão as pazes entre familias e faITÚlias cúm
rancores mortaes, e na mesma casa entre os ligados com o
vineulo elo maior parentesco.



Taes erão então as vidas e Laes os co Lnmes e t:lC os
cuidados, io(lostria e vigilaocia dos filhos da Compnnhia,
ilssisLindo pela regríls do seo louvavel instituto ilO bem das
illmas, ilssim do. Portllgoczes, wmo dos Judias, qoe a
tudo abrangia a sua grande caridade sempre ViVil e sem
pre ardente aos raio e fogo de ,eu anto Pai e Fundador
o JlIustrissimo Patriarclla . anto Ignacio.

Do muito que tinhão desbilstatlo Dil cidade inferirão os
novos missionarias o de amparo que ida nas aldeias vi i
ohas, por e Larem já qoa i e:\"tinctas as primeiras luzcs com
flue os tinha illostrado, e como de passagem, o bom Padre
Luiz Figueira, bavia j[l vinte annos, sem que depois tive sem
outro missionaria qlJe os dou\.rinn 'e. E porque agora e
podia acudir com os dous que ficavão á au encia dos dous
Ilue parLitio, como erão os mais praticas na lingua, tomárfio
estes á soa conLa a visitil das aldeias de EI-rei espalhad(l"
pelo districto da cidade, que erà() nove, pela ordem seguinte:
-Para a parte da 00 ta e barra do Pará, a dos Tupinambús (-t),
Saparará (2) e Maracanã (3); para a parte de cima, cor
rendo para o sertão, Mortigura (4), que por então era eh)
serviço dos Padres, como já dissemos., Bócas (~) e Nhengai
bas (6), e mais perto da cidade, Tupinambás de cima, Goa
rápiranga e a (le Faustino, da admini tração do l1everendo
Vig-ario ManoeI Teixeira.

Nestas labOl'iosas visitas muito fizerão e muito obrárão os
nos os esforçado obreiros, sempre prompto e f;ernprc
alegres em cultivar com tão visivel :lUgmento a vinha do 'e
nbor, que parece lhes dobrava os s:llarios pelo resulLaclo elo
serviços. Expliquemo-nos pelas frase dos mesmos op !'arios
na fiel relação de seus exactos di;] rios, de onde emanou a
certidão jurada do Padre Matheus Delgado, cujo origin:ll se
acha em nosso poder entre os mais documentos para ti IIi 
toria. Diz assim: « Ce titico que visitando as aldeias visi
Dhas á cidade na companhia do Padre Manoel de ouza;
acbamos o mesmo, e ainda m::lior desamparo espiritual que

(I) E' actualmente a villa de CoUares.
(2) A Parochia de Bemnea.
(3) A Parochia ou vilb de Cintra.
(4) A vílla do Conde.
(5) A vilJu de Oeiru .
(6) A villa de Portel.

'NOTAS DO EDITOR.
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na cidade, porque o Indios, tirado o nome que Liobão de
cllristãos, em tudo o mais vivião como gentios, e como de
taes parecião uas aldeias, sem cruz, sem Igreja e sem signal
algum de cbristandade, ou conhecimento de Deos, como quem
verdadeiramente carecia delle; e estranhando-lhes nós esta
iguo['ancia ou modo de vida, se dosculpavão com dizer, que,
como havião elles saber as cousas de Deos, e sua salvação,
se tinbão passado tantos annos sem ter quem lhes ensinasse
as obrigações de cbristão?

«Pelo que, procurando nós acudir a esLe extremo desam
paro, depois de baptisarmos innocentes, e prevenirmos com
os Sacramentos aos que estavão em perigo de morte, co
meçamos logo a levantal' cruzes, fazendo-as e ensinando-as
a fazer aos Indios P0l' nossas mãos, e da mesma maneira
tratamos de levantar Igreja, que fizemos de cobertu.ra de
palma, quanto o permittia a brevidade do tempo, as qmes
se vão já hoje melborando, para nellas se poder celebrar com
deceucia o anta Sacriticio da Missa e haver lugar em que
e ajuntassem os Indios, como fizemos em todas as ditas

aldeias, ensinando-lhes as orações do cathecismo, em sua
propria língua, e instruindo-os nos mysterios de nossa santa
fé, de maneira que os entendessem e fizessem conceito deHe .

« As aldeias em que se levantárão Igrejas farão: Tupinam
bás,Saparará, Maracanã, Mortigura, Nheengaibas, Búca , Goa
rapiranga, mais outra de Tupinambás, e a do Faustino. Nas
sobreditas aldeias, achei, que quasi todos os Indios e Indias
vivião como casado, sem serem recebidos in faeie Eeelesice "
e reprebendendo-os eu em hum peccado tão publico, eHes
se escusárão com a ignorancia e falta de doutrina; e sendo
bem instruidos na essencia e obrigação do Sacramento do
matrimonio os casei a todos, como boje estão casados, tirando
a alguns Principaes a multidão de mulheres, com que vivião
ao modo gentilico. Tambem nestas aldeias baptisei a muitos
velbos e velhas de 50, 60 e 70 annos de idade, que vivendo
entre chrislãos, e com os pa tores, que devião ter cuidado
de suas almas, por neglig~ncia sua lhes tinhão faltado com
agua do baptismo, sem a qual estavão arriscado a morrer,
como morrião cada dia outros muitos, assim nas aldeias,
como em casa dos Portuguezes, em que he tão pouco o zelo
cbristão, que não só não a procurão para os Indios de que
se servem, antes lh'a impedem e eslol'vão, de que ha quo
tidianos exemplos. Tudo o acima dito, na fórma em que fica
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referido, passo na verdade, e assim o jUl'O in verbo sacer
dotis. Belém do Grão-Pará, 20 de Fevereiro de 1654.--I.1l1a
thetts Delgado. »

Até aqui a certidão deste zeloso Padre, de que me pare
ceu olIerecer a copia, porque potlerá parecer incrivel o
desamparo daquellas christandades, antes da entrada de
obreiros e fundação da Companhia na cidade e capitania do
Pará. E para que não cuidem os nossos leitores, que alle
gamos só com instrumentos de casa, vejamos a certidão de
outro 1\latheus, que sem •uspeita podera agora servir de
Evangelista, pelo que diz respeito á narração desta verdade.

Assim diz: « Olicenciado Matheus de Souza Carvalho, vi
gario geral e provisor desta capitania do Pará, &c. Certifico
que os Padres João de Souto-Maior, em Janeiro de 1653, e
o Padre 1\latheus Delgado, vindo depois ao Pará, começárão
logo a exercitar todos os ministerios da sua profissão com
grande zelo e muito continuado trabalho, prégando, confes
sando e fazendo doutrinas ao povo, o qual todo, assim os
grandes, como os pequenos estavão muito necessitados deste
soccorro espiritual, por haver muitos annos que faltava neste
Estado quem se empregasse em semelhantes exercicios, e
com as guerras da conquista e pouca attenção ás cousas da
alma se tinbão introduzido muitos abusos e ignorancias, que
com as ditas doutrinas se tirárão. Juntamente abrirão os
ditos Padres esco,las publicas, em que logo começúrào a en
sinar, não só aos filhos dos Portuguezes, mas tambem a
religiosos de difIerentes religiões, dando os ditos Padres a
todos, de graça, as artes, cartapacios e mais livros por onde
havião de aprender, que para este effeito tinhão trazido do
Reino, e até o papel em que escrevessem os estudantes por
haver pouco na terra, e não chegarem as posses de todos
ao poder comprar. Todas estas cousas sobreditas fa~ião e
fazem os Padres, sem por elias levarem estipendio, nem es
mola alguma; o que ,me consta por ser publico e notaria,
e assim o juro pelo juramento do meu cargo. Belém do
Grão-Pará, 1" de Março de 1654.- O licenciado, Matheus
de Souza Coelho. »

Estas as noticias que podemos descobrir do muito que
trabalharão até á chegada do Padre Vieira na cidade e ca
pitania do Pará, os primeiros quatro obreiros da vinha do
:::lenhar, que farão como quatro angulos, em que se fundou
a fortíssima praça de armas, de donde h:\Vião rie sahir tanto
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e tão valorosos campeõc::i, lfue l1evião correr e discorrer
por tantos e tão vari03 rios e dilatados sertões, e venceI', a
milagras 110 seu esforço, a tantos monstros da barbaridade e
tantos sequazes do gentilismo, e o que mais era a tantas fu
rias do inferno, conjuradas todas contra os santos intentos
e rectas intençãe dos soldados de Cbristo, e da sua Com
panhia debaixo dos estandartes do Santissimo Nome de
Jesu , a quem todo o joelho se prostra no céo, na terra e
no inferno; seguindo todos a celestial conducta de seu Santo
Fundador, ernbraçando com lluma mão o escudo da fé, e
nelJe a empreza, Ad ma'iOTem Dei gloriam; e na outra bran
dindo a lança do zelo na prégação do Evangelho ao genti
lismo, e na publicação da palavra de Deo ao chri tianismo
lIesta illu trissima cidade, que nunca poderá negar sem nota
de ingratidão o muito que logo em seus principias obrárão
os filhos da Companhia em ,eu objecto e serviço' devendo
o moradores de todo o Estado ao carinhoso e paternal cui
dado do graDrle Padre Antonio Vieira er eUe o primeiro, q-ue
á sua custa lhe metteu na m;}o aos filbos os livros e papel,
com os quae vencêrão a nativa ignorancia, ::tjudados da ga
lhardia de seus lelicados engenhos, que já agora mais cul
tivados pel~ indo tria e frequencia das nossas aulas, não
tem naela que invejar os nosso americanos do laranhão e
Par:'l aos mais habeis e promptos juizos ele Portugal.

~hs porque a viagem daquelle illnstri simo varão (a quem
devem t~o gratas memorias os senhores moradore do E
tado) está a pique e quasi largando velas a pôpa para a
cidade do Grão-Pará, vamos a esperarnella ao grande \ icira
nas primeiras margens e entrada do seguinte livro.





LIVRO VI.

DA ENTRADA DO PADRE ANTONIO VIEIRA NA CAPITANIA DO PARÁ,
DO DESCOBRIMENTO ESPIRITUAL DO RIO DAS AMAZONAS,

E DM ALDEIAS QUE NELLE FUNDÁRÃO OS RELIGIOSOS DA
COMPANHIA DE JESUS.

CAPITULO L

ENTRA O PADRE A:'\TOI'\JO ymmA. I'\A CIDADE DO PAnA' A DAR

PnJ CIPIO A E TA ESPInlTUAL CO 'QUI TA.

Di postas pelo Padre Superior da missão Antunio 'ieira
:l cousa da Companhia no Maranhão para :1 conversão dos
gentios, e conservação das christandades, vendo frustrada
e acabar em 1101' a entrada dos rios Itapucnrú e Missão dos
Barbados, como já dissemos, determinou passar-se ao Pará
com o intento sempre fixo, aonde trazia sempre a memoria,
que era a fundação do Gurupà, como porta e cbave para
abrir e entrar na espiritual conquista do rio das Amazonas.

Embarcados com o já nomeados companheiros, os Padres
Francisco 'elloso e Antonio Ribeiro, e o irmão carpinteiro
Simão Luiz, no mez de Setembro, cbegárão com feliz viagem
ao porto e c.idade do Pará em 5 de Outubro do anno em
que vamos de j 653; dia sem duvida merecedor de eterna
memoria para esta f;apitania pela fortúna de ter em si bnm
tão grande homem, como o Padl'e Vieira, tão zeloso do bem
publico, e zelosissimo mais que tudo do bem da almas,
em afrouxar um ponto em buscàr todos os meios para a

.ua reducção. Logo que cbegou, p:1S adas o primeiros
dias de bospede entre muLuas e alegres congratulaç.ões do
eu amantissimo subdito o Padre auto-Maior e mais reli

gioso , com universal e não pequena consolação de todos
enl.ron (',01110 solicito pai de familias a distribuir os operarias



(lnqllella grande vinbll, segundo os talentos de cada 11um e
a qualidade do eu serviço, conforme a informação que lhe
derão os Padres da maior ou menor neces idade de cultura.

Pareceu-lhe agora mais conveniente .que o Padre SOlltO
Maior ficasse com elle na c.asa, continunndo no :llltigo go
verno delIa para acudirem aos sermões e confissãe , e mnis
ministerios dn Companhia na cidade, visto qlle parecia mais
seguro e acertado applicar o grande talento da lingua da
terra, que tinha o Padre i\Ianoel de Souza, e repllrli·-lo
pelas aldeias com os Jndios; e na verdade o fet'voroso Padre
estimava summamente a trocn e a nomeação ele tão snnto
exercicio, que era no que mais o inclinava eu espirita. Or
denou demais ao Padre. outo-i\Iaior continua e na lição
de rhetorica e grammnlica aos religiosos de outras sngradns
famílias e e tudantes da cidade. Ao irmão 'imão Luiz man
dou tomar conta dns oficinas da casa. Para as aldeias de
baixo nomeou missionarias aos Padre Francisco Velloso e
i\Ianoel de Souza; para as de cima ou do Cnmutá, aos Pndres
Antonio Ribeiro e Gaspar Fragoso; para missionnrio da
no sa aldeia de Mortigura e das mais visinhas, ao Padre
i\Jatheus Delgado. Esta foi a distribuição com qne a sabia
condncta de tão experto cnbo repartia no mesmo mez de
Outubro em que chegou, o pequeno nllmero de soldados
volantes da sua companbia pelos quarteis de inverno, não
a descansar e arrimar as armas, mas a toma-lns com maior
calor e emprega-las em novas e m3i perigosas contendas,
corno mostraráõ os successos e varias acontecimento da
nos, a historia. .

Não escolheu para si o descanso, porque não viera ao
Pará a despir as arma quem sempre estava armado ,pnra
os combates, e com o peito exposto ao perigo das balas e
ás penetrantes pontas das lanças; pois nem o seu generoso
animo lhe infundia cobardia, nem o intrepirlo e pi rito e
resolução, com que do poJpito fazia guerra aos vicias, io
fluia em seu coração temores que o fizes em perder
hum palmo de terra do que conquistava, corn o formidavel
montante de seu apostolico zelo; nem era mnito contas e
o tempo tantas e tão estupendas valentias de varão tão
grande, qúando pelejava com armas da melhor prova, que
era a e:fficacia de suas razões, e com a espada mais da
marca da sua eloqoencia. por não hnver naquelle tempo
qnem a podesse medir com tão desmarcado gigante e com
orador tão eloquenle.
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Entrou logo a resplandecer este novo astro e a commu
nicar a todos as luzes da sua doutrina, segura, nervosa~

clara, efficaz e proveitosa, assim a huns como a outros,
porque todos tinbão que aprender, ninguem que cen
surar, pasmados ao mesmo tempo que convencidos, com
pungidos e emendados; nem era novidade parecesse hum
TulHa no Pará como em Roma quem tinha' sido hum
Demosthenes na cidade e côrte de Li boa. Com os seus
sermões, que erão frequentes todos os domingos e dias
santos, com innumeravel concurso de gente pela recommen
dação, que comsigo levava a fama constante de prégador,
foi notavel o fructo que se colheu no Pará, assim como já
se tinha colhido no Maranhão, cujo methodo quiz agora
seguir, como quem tinha experiencia d,o muito que lucrava
com este singular talento, que elle procurava não occultar
na terra contra a vontade de seu Senhor.

Além dos sermões dos domingos e dias santos, instituio
os dos sabbados sobre a devoção da Virgem Senhora, cujo
terço a c6ros persuadia a todos com admiravel consolaç50
dos muitos que quotidianamente a sistião a tão louvavel
costume que ainda hoje se conserva, posto que só entre os
estudantes das nossas cla ses e meninos da escola, cantan
do-se sempre' no fim o Bemdito e Louvado da Conceição,
pelo tom que ainda conserva com o nome do seu autor.
Instituio demais as doutrinas geraes e publicas, sahindo em
procissão, cantando a ladainha com beBas vozes e ensinando
as orações e mysterios em huma e outra lingua. Na lingua
braziliea se fazia todos o;) difls indispensavelmente na nossa
igreja aos Indios e escravos que assistião na cidade, sendo
elle e o Padre Souto-Maior o que sem grande interpellação
de lmns a outros se empregavão em tantos e tão santos
exercicios, por quererem assim desempenhar a obrigação
que lhe coubera pela primeira di tribuição, parecendo in
criveI que dous sugeiLos podessem sós e sem ajudantes
acudir ás obrigações do pulpito, do confissionario, da ca
deira, das doutrinas, dos moribundos, dos presos, e ás da
urbanidade e politica, que tambem levavão tempo quando as
visitas não erão de medico.

Tinha ouvido com pasmo e admiração a falta de christan
dade que os 'Padres achárão no Pará, assim entre os Portu
guezes como entre os Inc1ios e escravos, sendo não poucos os
abusos que pouco a pouco se ião vencendo pela industria
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o cuiLlado Lias Missionarios, e cuidou de J11ú applicar e!Jjeaz
remedill; não só para o presenLe com as doutrinas e pra
ticas publicas, senão para o futuro com a autoridade e po
deres do lllustrissimo Cabido ela Babia, de que se valeu,
persuadindo ao Viga rio Geral MaLbeus de Souza Coelho o
que devia obrar para cumprir com a sua obrigação do pas
tor e juiz, flue era o me mo que do cajado e da vara, para
encuminbur aos desgarrados rebanhos. Sirva ue prova ao
que referimos a mesma certidão jorada Lia sol1l'edito Vi
gario, cujo original se conserva em nos o poder. Diz assim
pelo que respeita a o La materia: « EmqllanLo á reformat;i.io
dos Portuglleze , en Lro os quaes se póde dizer que não
havia menores abo os qne no' Indio, na obset'vuDcia das
cousas ecclesiaslica '. o Padre Superior Antonio \ieil'il, pela
poderes que tem do Cabido e obrigações que lhe corre além
desta sua profissão, LraLou tambem logo cle qoe se acndisse
ás de maior importancia, ajnstando comigo e com o \ igario
que Deos tem, Manoel TeLxeira, o remedia delles) ordenando
se IJozesse em capitolo de vi 'ilas :JS seguintes cou as:

« Primeil'amente que pela Quaresma e fize se rol das con
fissões, em que fossem assentados por seus nome, nào ó
os Portuguezes, e suas mulheres e filbos) senão todos os
seus escravos ou Indios, de que se servem) com distincção
de nome e nação, o que até agora e não fazia, nem de~obri

gava da Quaresma escravo ou Indio algum, nem se pedia
conta disso a elles ou a seus senhores, os quaes porém
daqui por diante não ser:Jo dados por desobrigados até não
constar) que o estão tambem seus e cravos. Segunda, que
todo o morador qt1e se servir, ou tiver em sua casa Indio
algum que mostre ter idade de sete annos para c.ima, tenba
obrigação de os apresentar ao Parocho todos, para que elle
mandando-os examinar, saiba se estão baptisados e ins
truidos nos mysterios da nossa santa fé, e quando não es
tejão, se fação baplisar} por ser descuido muito grande em
todo este Estado nascerem os Indios em casa elos Portu
guezes, e tambem muitas vezes morrerem sem baptismo}
nem conhecimento da fé. Terceira, que todo o morador que
tiver lndio, que não cohabite com sua mulher, ou India que
não cohabite com seu marido, o manifeste ao Parocho, jun
tamente com as causas de não cobabitarem, para que eUe
depois de examinadas, ordene o que convier ao servit;o de
Deos, por serem muitos os Indios e Iudias casadas, que por
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causa das lavouras e outros sel'viço " vivem apartados muitos
annos com gl'andes offensas de Deos.

Quarta, que nenhum Indio case daqui em diantl; sem que
se lhe carrão os banhos, no lugar de seu nascimento ou do
micilio; porquanto, até agora se ca avão todos, sem se fazer
esta importante diligencia, antes não faltava quem os rece
besse sem licença do Parocho, nem testemunhas, nem outra
alguma solemnidade, das quaes requer a Igreja. Quinta, que
em todas as Igl'ejas, a sim de Portuguezes, como de Indios,
haja livros de casamentos, baptismos e defuntos, que até
agora nàó havia, principalmente para os Jndios, ou fossem
livres ou escravos, de que se seguião gravissimos inconve
nientes sabido, e he força sejão ainda multo mais e maiores
os que se não sabem. Sex.ta, que adoecendo consideravel
mente qualquer Indio dos que servem em ca a dos morado
res, odito morador seja obrigado ou a o levar, ou a lhe tl'azer
sacerdote idoneo, o qual l11e administre todos os tres acra
mentos de confissão, communbão e extrema-uncção, por ser
cousa multo ordinaria em todo este Estado morrerem os Jn
dias sem nenhum acramento, por não haver quem lh'o .pro
cure, e ser introduzido entre os sacerdotes, quando confes
savüo ,alguns na hora da morte, não lhes administrarem
outro algum Sacramento, principalmente o da communbão,
tendo a todos por incapazes disso, endo que realmente o não
são, e que mai in trucção se requer para bum Indio se con
fes ar, como convém, que para commungar.

Setima e ultima, que nenhum Jndio christão se enterre,
senão em lugar sagrado,' e com sacerdote, cruz e mais re
commendações da Jgreja, e que quem se servia deue na vida,
seja obrigado a lhe mandar dizer por sua alma huma missa,
por haver geralmente ne ta terra tão pouca caridade e hu
manidade para com os Jndios, que sobre os deixarem morrer
ao desamparo, os mandão enterrar no campo como brutos
animaes.

Todas estas cousas tratou o Padre Superior Antonio Vieira
comigo se emendassem na fórma sobredita, deix.ando outras
quasi de igual necessidade, por se não poderem remediar
por junto. E pOl'que ne ta terra se faz pouco ca o da cen
suras e penas ecclesiasticas, a todos os sobreditos capitulas
se pozerão penas pecuniarias, esperando-se que pelo temor
destas, sejão mais obedecidos, &c. Leião todos com reflex.ão
estes capitulas, que eUes só sem mais exageraçges são capaze
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de instruir aos de menor capacidade em hum perfeito conhe~

cimento do miserabilissimo systema em que vivia todo este
Estado, com huma total inacção da sua christandade e obri
gações de catholico, antes da entrada da Companhia, não se
podendo negar em tempo algum, oquanto esta buscou sempre
o seu augmento espiritual, desterrando abusos, refutando
doutrmas falsas, e acudindo, como agora fez, o Padre Vieira,
com humas providencias dignas do seu raro talento, e muito
proprias de hum heróe sobre-douto, em tudo sempre adver
tido, servindo para prova do que dizemos a certidão supra,
que bem concorda e confirma a do Padre ManoeI Teixeira,
que já referimos.

Temos visto em como o Superior de todos desempenhou
e cumpria a sua obrigação de operaria, o mais diligente para
o exemplo, e de superior, o mais esperto para os acertos do
governo. E se na praça e cidade do Pará assim trabalhava
o capitão e commandante dos Jesuitas, com não menos cui
dado. fadiga e zelo, obravão os seus soldados na campanha,
os cinco religiosos, que trazia divididos pelas aldeias dos In
dias. Nas que tinhão tocado anteriormente á diligencia e
industria dos Padres Matheus Delgado e Gaspar Fragoso,
como tinha sido de passagem a cultura, não faltava ainda que
desbastar, posto que não tanto como nas que ainda uão tinha
chegado o beneficio do nosso trabalho. A maior difficuldade,
que encontrárão, e impedião aos arados o abrir na terra os
regos, para que disposto o terreno podesse receber a se
mente da palavra de Deos com esperanças de fructo, não era
a rudeza dos Indios, nem a introducção dos abusos no chris
tianismo, ainda que a tivessem endurecido, e a deixassem
mais agreste ao cultivo; porque tudo com a graça divina
esperavão remediar com a sua assistencia, e com a valentia
de seu industrioso espirita. O que principalmente os desa
nimava, erão os impedimentos da introducção da fé e bons
costumes, que achavão pelos mesmos, que parece os devião
ajudar pela profissão do estado e pelas obrigações do oflicio.

O primeiro, e maior, que fazia infl'Uctifero qualquer tra
balho, provinha da total deserção dos Indias, de que estavão
evaeuadas as aldeias, occupados nos tabacaes e mais serviços
das duas primeiras cabeças, espiritual e temporal. Este im
pedimento foi universal em todas de que temos testemunhos
authenticos, e não se faça incrivel, supposta a ambição de tão
lastimosos tempos. O segundo tinha a sua origem e tomava
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maiores forças na autoridade do principio, que erão alguns
religio os e ecclesiasticos, que mais por seguirem a ~ oz do
povo, a quem pretendião lisongear, do que as opiniões com
muns dos autores que mostra vão não ter lido, espalhavão
doutrinas totalmente oppo tas ás que eguião os nossos Pa
dre , como mais seguras, e importantes ao bem espiritual
dos moradores, que era o que menos e attendia na consi
deração sómente de conveniencias temporaes.

Estes erão sem duvida daquelles me tres, de que mandava
. Paulo se acautelasse seu bom discípulo Timotheo, por

serem estipendiario de hum povo, que só lbe paredão·
bem a doutrina que melhor harmonia fazião nos seu ou
vidos em beneficio de uas conveniencias, que er::} o mesmo
que tapa-los á verdade, para os abrirem ao fabuloso dis
curso de tantos mestres sem letras. Impedimento foi este
de grande força e totalmente opposto á introducção da
verdatie e bons costumes, e de que muitas vezes se quei
xava magoado o douto Padre Antonio Vieira, pelos grandes
males que comsigo trazia aos perseguidos filhos da Compa
nhia, melhor dissera da verdade christã. Provemos o dito.

Andava em missão o Padre Antonio Ribeiro discorrendo
pelas aldeias do Camutá com seu companheiro o Padre
Gaspar Fragoso, conforme a distribuição de seu Superior.
Succedeu pai acharem nas aldeia a muitos Indios, que
sinceramente confessavão não saberem o que recebêrão,
nem o para qne os lavárão e mettêrão o sal na boca, que
era a unica lembrança que tinhão de serem baptisados, de
sorte que nenhuma duvida ficava ao Padres que estes
adultos, tão faltos e albeios de instrucção, não fizerão ten
ção de receber o baptismo, sendo impo ivel cabir a tenção
sobre aquillo que indi pensavelmente se ignora. Em outros
que erão os de maior numero ficava muito duvido o o
Sacramento pelo que clepunhão os me mos Indios, signi
ficando:l ua palpavel ignorancia ainda dos my terios que
são necessarios, 1lCcessilale medii.

I to assim observado, foi preciso aos Padres con ultarem
ao 'uperior tão douto como o Padre "\ ieil'a, que depois de
consultados tambem os mais Padres, ordenou o mesmo que
mandão os autores catholicos, e er:l q\16 bnns se rebapti
sa sem absolutamente e outro S?lb conditione, conforme a
duvida ou certeza da nullidadc do primeiro bapti mo. Havida:
a res()lll~fto. ('nl.rár~o os Paclre Ribeiro e Fr:lgo. o a (ln .
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as providencias em hum negocio tão seria em que se nJo
interessa menos que a salvação eterna, e farão rebapti ando
pelas regras da me ma duvida aos que necessitavão da eill
cacia do remedia nas tres aldeias do Camutá; a primeira
deste nome, a segnnda Mojuy, a terceira Aragaú.

Achava-se a este tempo na villa do Camutá o Reverendo
FI'. N., Prelado de certa religião, sempre fatal á nossa Com
Pilnbia, de que serú faeil vir no conhecimento quando tra
tarmos dos graves tumultos do Maranbão) na segunda parte
desta nossa historia, não ordenando Deos o contrario, que
por modestia calamos seus nomes por ser muito alheio do
nosso genio o ofIender pessoa alguma pelo seu nome com a
mais lev'e expressão ele nossos escriptos. E te bom reli
gioso, hallucinaào ao que parece, com a paridade dos me
ninos inoocentes, nos quae para a validade do bapti mo e
não requer tenção nem instrucção, por falta da qual, assim
como nelles não podja o qJ.ioistro reiterar o Sacramento, que
o mesmo se devia observar com os adultos, e que o con
trario era introduzir novidades na Jgreja de Deos.

Tanto clamou e reclamou contra os dous pobres ~Hssiona

rios, que por ultimo os veio a declarar excommungados e io
cursos nas mais penas ftllminada contra o que rei terão o
baptismo; e armado assim como estava do formiclavel mon
tante ae seu indiscreto zelo, em um dia de maior concur o
por ser festa do Apostolo Santo André na mesma iareja do
Camut:í, tomou publica satisfação aos descuidado Padres,
que não acabavão de cabir em si com uma tão repentina
chumbada :í carga cerrada e á mão tente de injurias e dic
terias contra a Companhia e seus filhos, que entrou o povo
a alterar-se contra os dous Padres; c tomou tal corpo a
sedição e tão grande Javarecla aqnelle iocendio assoprado
pelo arrebatado espirito do Religioso, que faltou muito
pouco para passarem das palavras á obras, in ultanclo-o
de praticarem opiniões extravagantes, ele que nunca tinb50
usaelo os mais sacerdotes. Que os outros erão tanto e mais
letrados que nós, e que por i so com maior segmança
havião seguir sua$ opiniões e não as nossas que sempre
erão contra-o povo, não só nos baptismos, mas no que era
mais, que erão os Indios seus escravos, que nós preten
diamos ou diziamos serem livres, contra o que aquelle
p(ldre e mais Religiosos lhes en inavão, que o contrario era
querer-lhes embaraçar as consciencias.
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Que os mais Religiosos lião pelos mesmos livros, mas
não os eotendião como nós (aqui estava o erro e daqui pro
vinha a origem deste cisma), o que posto, vinhão a inferir
que a no a doutrina era errada sobre uSiJeita, para nos
fazermos senbores de todos os Indios do Estado.

Fulminárão finalmente por ultima sentença do seu des
potismo e acórdão de tão desarrazoada relação, que se
continuassemos mais com 'semelhante 'doutrinas, que nos
bavião lançar fóra do Pará. Sápe com o laconismo!

Se elles tomassem o exemplo do tribunal de Pilatos. não
darião talvez tão Ílliqua sentença nem condemnarião a inno
cencia sem mandar primeiro aos r~os que di sessem afinal
de sua justiça. Mas oexemplo que os senhores do Camutá não
tomárão por então daquelle tribunal, pelo que dizia re peito
ao ministerio, o tomárão os nossos humildes Missionarias
de seu mestre e exemplar Jesus Cbristo, porque calados e
sem abrir boca se retinirão bem confusos para a vivenda.

Porém o peior de tudo foi o trazer com igo para o Pará o
no so novo zelotypa o mesmo fogo quu tinha accendido no
Camutá, com a circumstancia de que, como era Prelado. qui
zerão os seu. religiosos mais por capricho, como suppo
nho, que por ignol'ancia sustentar com grande E'ugcs dos
apaixonados a duas sobreditas opiniões, a saber:- que os
primeiros baptismos nos adultos totalmente rude empre
erão validos e se não podião pelo mesmo reiterar, como tam
bem o erão as escravidões dos Indios, que o moradores á
sua custa com tanto trabalbo e g:J to, trazião do sertão,
não obstante e não ter observado o disposto pel:J leis
de Sua Magestade. E pegou tão bem esta uOlltrina e opi
nião, que por ella com a maior tenacidade pugoão :linda
muitos, não sendo passiveI poder arl':JDcar-lhes de todo an

raizes porqlle dizem e assim :Jrgumentão ab exc1n]Jlo q1,/C á
mlionc será tão impossivel corno tirar-lhes dos cascos o
contrario.

(( Só vossas Paternidades são letrados? O mais Reli
giosos e Eccle ia ticos não leem pelos mesmo livro?
Pois como só vo sas Paternid:ldes dizem que o -Indio ão
livre, dizendo os mais Religiosos qlle são e.cravos, pois
não édecrer que elles tambem se não queirão salrar?» fas
isto que em tempos mais anteriore se podia ::l1legar com
verdade, no dia de hoje se não póde fazei' sem enorme
injuria dos homens cloutos, que 1'e peitamos nas outras a
gradas familia!" da cidade rio rarú e laranhão.



o mesml) que obrúrão no Camntá e aldeias de cima os
, Padres Antonio Ribeiro e G<lspar Fragoso fazia tambem em
Mortigura e suas vi inhanças o Pa,dl'e Matheus Delgado,
ainda que com menor trabalho, pela primeira limpa que
tinhão tido. O mesmo e pela mesma razão, ora mais ora
menos, os Padres Francisco' elloso e Manoel de I ouza, nas
3ldei3s de baixo.

Na do Maracanã 'se achavão os solicitas Missionarios cui
dalluo no bapti 'mo do innocentes, na in trucção dos adul
tos e na revalidação dos matrimonias na lei ela graça, quando
chega ordem elo Capitão-mór para que todo os Indios sem
excepç5o, nem ainda dos principaes, partis em logo para
certa paragem a fazer-lhe quatro canôas; o que todos sem
lbes valer os privilegias (que no governo presente go ão com
inviolavel isenção) executárão, retirando-se (IS Padres a sá
desconsolados por não colherem os fructos que esperavão
para a aldeia de ap<lrará, que era de Indios Tupinambás,
porém com muito pouco lucro das suas almas como pre
tendião, porque a mesma serpente que tinha afugentado
para o mato os do Maracanã para fazer canõas era a que
tambem tinha metticll) no engenho de Domingos de Torres
ao de Saparará para moer canas. r

Notavel bicha a ambição anterJondo as conveniencias tem
poraes ao espiritual elos miseraveis que era o menos em que
se cuic1nva, e menos mal eria se meio anno trabalha em
para o Capitão-mór e O· outro meio trntas em para as almas
e tambem dos corpos seus e de suas familias, perecendo e
mortas á fome por lhes não deixarem os p3is o quotidi3no
sustento para mãis e filhos, gastando o tempo que devião
gastar nos proprios, nos roçados albeios, violentados e com
pagamento tào escas o que apena chegava para refazer o
que rompião no mesmo serviço donde vivião.

Com o resto da gente que achárão em Saparará se forão
entretendo os tres mi sionarios doutrinando, e desterrando,
quanto poderão, o abominavel uso da polygamia, di pondo
os com praticas, e mostrando-lhes com exemplos os santos
costumes qne devião seguir, se querião de can ::lI' com Deos
no céo, e não acompanhar ::la diabo no fogo eterno do in
ferno. Pouco durárâo estes santos exercicios, e de que re
sultaria grande fructo} por ser aqne\la nação ue Tupinambás
os mais h::lbeis e de melhor juizo para se babilit::lrem filhos
de Deo se nfio chegasse o Capitão Domingos ele Torre com
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ordem do C,apitão-mór para levar os que fossem capazes de
serviço. Retirados os operarias com o mesmo sentimento
que no Maracanã, passárão áaldeia dos Nbeengaibas, aondé
exe.rcêrão o mesmo que nas mais aldeias, e nella como nas
0utras não fallou que emendar, assim na doutrina, como
nos costumes; porque de ordinario se não topavão menores
abusos, nem maior cuidado no serviço de Deos} que nos
dos bomens; porque este só era naquelles tempos o idolo}
a que se sacrillcavão tantas victimas. Este, pois, be ainda hoje
o embaraço commum que tem os Indios} assim pelo que per
tence á doutrina. como pelo que diz respeito ao bem de suas
consciencias; porque os meninos e meninas até a idade de
treze annos a repetem todos os dias na Igreja demanhã ede
tarde. Dos treze em diante entrão aquelles ao serviço de
El-rei, e moradores, conforme o regimento das missões, e
precisamente se esquecem de tudo; porque apenas tem
quem lbeslembre o serviço que hão de fazer. Os adultos, pelo
mesmo regimento são privilegiados a não sabirem das aldeias
antes de dous annos, que he o que se lhes concede para
aprenderem a doutrina; porém succede ou que os tirão
antes do tempo} quando ha falta de Jndios} ou, se os não
tirãe, são de ardina rio tão rudes, que apenas nos dous an
BOS se sabem benzer com o Padre lasso e Ave Maria; e de
po.is que andão por fóra, se os mais destros neUa se es
quecem, que farão estas estatuas animadas, a quem com
propriedade se podia acommodar, o ?'udis} ind'igcstaqlle
rnolles.

Onosso Padre Matheus Delgado em Mortigúra colhia maior
ifl'Ucto, porque havia mais tempo para a cultura, por serpor
então a dita aldeia da administração pri vativa e serviço dos
Padres, que como cuidavão primeiro no espiritual, e o tem
poral ia regulado conforme as leis divinas, havia tempo
para tudo; porque para tudo havia ordem, di tribuição e
provideacia.. Visitava comtudo a aldeia dos Tupinambá de
cima, e a do Faustino} em que não achava pouco que tra
balhar seu grande zelo, com particularidade nesta ultima, que
<era da administração e serviço do Reverendo \igario da
Matriz. 0 Padre Manoel Teixeira, porque lembrado já da ua
obrigação, e reduzido a melhor vida con.vertido o de amor
·em caridade, tinba pedido ao Superior da mi ão, manda e
cuidar do espiritual da dita aldeia o que o Padre agora
fazia :por mandado do Padre ieil'a. uccedeu que o filar da
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dita aldeia, que era hum BaltbazaL' Goc10es, para commodi
dade do Missionaria, quando vinha dizer missa e'doutrinar
a gente, lhe mandasse fazer huma casinha de palha, aonde
podesse estar como em sua casa, com mais decencia e reli
giosidade; porém sabendo disto Pedro Corrêa, sobrinho do
mesmo vigario, foi á aldeia, queimou a casinha do Padre,
reprebendeu o feitor, e ameaçou os Indios, por andarem
chamando o llli&sionario para a administração dos Sacra
mentos.

Estes erão os grandes bemfeitores, a quem então ser
viamos, e a paga que eUes davão aos operarios daqueUa
vinha, queimar-lhes a casa, e impedir-lhes a colheita do trigo
para o celeiro do Senhor d:l seára. Assim desempenha vão
os valerosos cinco campeões a distribuição e ordens de seu
commandante a pé firme, e em campanha rasa, ,rencendo
ignorancias, desterrando abusos, devorando trabalhos, mas
nunca podendo sujeitar ás leis da razão as do interesse e
ambição.

Assim, finalmente, na Capitania do Pará se traba
lhava tanto com sete operarios, como se fossem 110ma pro
vincia inteira; tal era a vigilancia do Superior, e tal a sua
prudencia no mandar, e tal virtude e constancia dos sub
ditos no obedecer. Ditosos huns e outros, pelo que a todos
resultou de gloria em tão santos exercicios, e copiosos
fructos.



CAPITULO 1[.

I TENTA O PADnE ANTO_!IO ViEIRA ENTRAR PELO RIO DO

AMAZONAS, !\I.-\S NÃ.O O CONSEGUE; OFFERECEl\I-LHE A

ENTRADA DO mo TOCA 'TINS, QUE ACEITA. - Dr\.-SE

NOTrCT \. DO DITO RIO, E DO QUE RESULTOU DE TA VIAGE~[.

Algumas vezes temos significado os grandes, desejos em
que ardia o fervoroso espirita do Padre Vieir:l para dar prin
cipio á conqui ta e piritual do grande rio das Amazona,
cujas marg-ens e dizia e tarem povoadas de innumenveis
gentios, emque não podião deixar de fazer hum grande lanço
a rede do pescador sendo lançadas, e estendidas por hum
tão abio mestre, como o Padre Vieira. Esta noticia, e e 
perança da colheita o tinha feito pôr nas reaes mãos de eus
Soberanos os honorificas cargos e estimação, que recebia
delles, não já como reis, mas como pais.

Com e ta mesma ancia e expedia doMaranhão no primeiro
anno logoda ua chegada; e~com o me mo desvello procurava
agora esta entrada das Amazona , que queria fazer em pes
soa, e para a executar só esperava que o Capitão-mór Go
vernador lhe abri e esta grande porta que o seu zelo mais
que outro algum intere se pretendia abrir. Havida primeiro
licença do governo, e ajuda de custo para a jornada) instou
com oCapitão-mór, mostrando-lhe as orden que tinha de ua
l\Iagestade para fundar casa no Gurupá, de donde se pode se
cuidar da conversão de tantas e tão diversas nações' porém
elle, que lr:wava diverso intentos que os do Padre"\ ieira,
sabendo por experiencia que aquelle famoso rio, a3 im como
era o mais caudaloso em aguas, o era tambem das conve
niencias, e interesse das suas drogas, não sendQ ó as do
cacáo e cravo as que naquelle Estado de pertavão mai o
incentivos da cobiça, enão tambem, o que mais que tudo
entre elles valia, e era o negocio mais importante e de maior
lucro, a muita canella, de que abunda vão todas aquellas
margens; porque as canellas dos Indios corrião e di corrião
já pela melhor droga do sertão.

Como era di simulado, e estaria jã talvez advertido dos
57
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droguistas deste negocio, receíou que as portas, que agora
seabrissem aos Missionarias da Companhia para aquella con
quista, se fecbassem, como era fact.ivel, ás conveniencias dos
moradores, eque a canella, fazenda de contrabando, por ser
contra as leis reaes, não corresse t~o livre por aquelJe rio,
o mais apto para este commerdo, e que mais aqui mais ali
poderia topar com os malsin e vigias do patrimonio da
Igreja, que era infallivel bavião de dar conta a Sua Mages
tade de semelhantes encontros, que o seu zelo não sabia dis
simular; e o Padre Vieira, que era agora o que pretendia a
entrada, seria como testemunha de vista, o que melhor o
afeiasse) e o que pazesse os contrabandos na pre ença do
seu Rei, de cujo zelo e vigilancia era infallivel resulta sem
despachos pouco conformes, por não dizer totalmente destruc
tivos, dos communs e particulares interessees do E tado.

Bem discorria o Capitão-mór: pois n[lO era criveI que os
Padres, ao mesmo tempo que os descião, etiravão dos matos
para viverem livres, ecomo christãos nas suas aIdeias, con
sentissem que os brancos os amarra sem como escravos e
como taes os vendessem aos moradores. Pelo que, não que
rendo o Governador, que era destro, u ar de outra armas
que das mesmas com que era ar..ommeLtido, convidou ao Padre
Vieira com buma grande seúra, com que parece ficaria sa
tisfeito o seu grande zelo; e vinha (I ser a entrada do rio
TocanLins, em que não faJtavão nações a que acudir com a
luz do Evangelho. Da franqueza deste orrerecimento, cousa
tão nova naquelles tempos, em que o mesmo era fanar em
descimentos, sem haver escravos, que não haver ( escimentos,
por haver muitas e muitas difficuldades que vencer, entre
as quaes a maior era não querer quem podia; porque não
fazia boa conta a quem mandava.

Bem entenderia logo o Padre Vieira, que o convite, por
tão repentino e liberal, tinha mysterio, e não se enganava,
porque com elie divertia aquella entrada das Amazona, de
que os interessado não gostavão, e juntamente evitava
novos gastos, tendo-os feito primeiro para o rio Tocantins
e estando já tudo preparado ao tempo que chegou do Pará
o Padre Vieira, que não ha duvida deixou o negocio mal
assombrado, ainda quese não perderão de todo as esperanças
,pela grande conliança, que se fazia do cabo da expedição,
Gaspar Cardoso, tão grande sertanejo, como aliciaI de fer
Teiro, que pela loja aberta, que tinha no Pará, de justiça se
111e devia dar o nome de mestre no seu alicio de ferrei.ro.
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Acceitou comtudo o PaLll'e Vieira ele boa vontade a viagem,
reservanelopara melhor occasiãoo primeirointento; porque
desta pretendia fazer degl'60 para a outra conquista, que
como maior, necessitava tambem ele maiores experiencias,
e muito mais porque sabia haver pelo rio Tocantins muita
gente de lingua geral, que a maior parte erão Tupinamoás,
guerreiros por natureza, laelinos, e que e não deixa vão
cahir tão facilmente nos laços do captiveiro, e em huma
palavra, nação eTa esta a que os nosso antigos farão
sempre com e pecialidacle inclinaelo ; pois be sem duvida
que participãO muito pouco Lla barbaridade das mais nações.

Ajustada pois a viagem.. mais por vontade de quem
a aceitava, que de quem offerecia, se determinou a par
tida para o dia ele anta Luzia. O que com effeito se exe
ent.ou, levando o Padre uperior Antonio' ieira em sna com
panlliaao::i Padres Francisco Velloso e Manoel de Souza, a que
depoi se ajnntoLl o grande me tre de lingua, o Padre ;\nto
Dia I ibeiro. Mas pOl'q ue e ta celebre Iissão a tenbo rela tada
em buma carta original elo me mo Padre Vieira ao seu Pro
vincial do Drazil, não obstante tê-la elIe tocado em outra,
como se vê no tomo primeiro das suas carta J quero ter o
go to de a copiar aos leitores, que entendo e não bão de
de agradar da pilheria, e miudeza do autor, embora me fique
o sentimento de a não poder dar toda, por lbe faltar o fim,
já gasto pelo tempo, que tudo roe.

« Muito Reverendo Padre Pmvincial Francisco Gonçalve .
P. C. (Paz em Christo.) Aos 5 de Outubro de 1653 cbeguei
a esta Capitania do Pará, e depois da boa vinda me con
vidou o C'lpitão-mór Ignacio 10 Rego Dan'eto para hl1ma
mi 50 elo rio Tocantin" aonde elle e já ontros antes
delle tinhiio mandado alguns Iodios principaes das no sas
aldeias a per uadir outro do .sertão a praLica-los, como cú
dizem, para que quizes el11 de ceI' e viver 'ntre nós. Acei
tei o offerecimento pela grande fama que em todo e te Es
tado 11a <10 rio Tocantins, assim na multidão de gente quasi
toda língua geral como em outras muitas c.ommodidades
para uma gl rio a mis ão. E posto que o intento com que
sahimo do laranhão foi a pas::>ar logo ao Gurupá c entrar
pelo rio das Amazon:ls, a todos nós parecell que tendo esta
entrada os fundamentos qLlC a fórma do Governador pro
menia, a não la rga' effin'; porq ue dolla e Deo no favo
reces 'e, podíamos lançar o' m::lis flrl11e alicerce ele nonso
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intentos, que são fazer grande numero de cbristãos da
nossa doutrina e independentes de todo outro cravemo, para
com eUes penetrarmos o ertões e levarmos a Chri to
por toda esta immensidade de terras e mares, que sem
este primeiro fundamento será impo siveJ.

«Em 23 de Novembro chegou hnm dos embaixadores com
hum Principal e bum eu filho, e algun antros Indios do
sertão com nova de que nove :lldeias estavão abaladas, e

. já á beira do rio para de ceI', e que no sertão flcavão on
tras quatro, as qU:lCS não querião vir nem deixar SU:l
terras. Passárão estes Jndios novos por uma Capitania
deste Estado, cujo Capitão-mór os acompanhou com huma
carta em que aconselb:lva ao Governador qne áquella
quatro aldeias rebeldes se jhes fosse Jocro dar guerra, por
que além do serviço que ni o se fazia a ua Magestade.
seria com grande utilid3de do povo, qlle por esta via teria
e cr:lVOS com que se servir. De maneira que ao não que
rerem deixar SU:lS terr3S lmos homens que não são no'.os
vas alias se chama por cá rebellião e este c;rime se avalia
por digno de ser castig:ldo com guerra e C:lpliv iras para
que se veja :l justiç:l com que neste paiz se resolvem seme
lhantes empreza e com serem as causas tão justificadas
como isto. iloTIve logo um pre13do (le certa religião que
. em lhe pedirem conselho o deu ao Governador e ao \i
gario-GeraJ, para que a dita guerra se fize.se 1\0 me mo
dia em que chegárão os Jndios novos o. mandou o Capit.ão
mór que nos viessem ver. 'ó os fe tejamo n brin(lamos,
e posto que estranhárão a aguardente, que he o vinho de
c:JOna que cá se usa, elle nos promettêrão coni muita
graça que se il'ião acostumando, e nós o cremos.

«( O Govern~dor despachou logo ordens a toda as ~ldeias

-p~ra que ~prestassem as mais canOas e mantimento que
fos e passiveI, e que até 10 ele Dezernbl'O estive em .inn
tas no porto d:l cidade, porque até di~ de Santa Luzia de
termin~va que partissem, como com e1Teito e f z. Eu avisei
tambem ao Padres Fr:mcisco YeHoso e Manoei de S007:3,
que ~ndavão nas aldeias (le J):Ji o, se Oze em pre tes e
viessem n::lS canO~s daquellas ~Ideias. e porque o Padre
Antonio Ribeiro andava doutrinando ~s do C~mutá, que he
na boca do fio Toc~ntins, e linba tomado larga informaç.ão
(1;1 gente delJe e me tinh~ escripto que desejava não só ir a
esta emprez~, mas ficar lá entre aqnellas gentilidades, eu
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lbe escrevi que estava do mesmo parecer, em caso que
acbassemos as cousas como e nos referião, e que ou vie se
logo a ::tprestar- e com o Padre Gaspar fi'ragoso, seu com
panheiro. OLl me avi a e do que lhe parece. e necessario,
assim para ir como para ficar, porque 1I1e levaria tudo o
melhor aviado que pudesse- Com este aviso se despedia
logo uma canôa expressa, mas não tornou nem tive res
po ta elos Padres até a minha partida.

« EmCju:lOto estas cousas se displlnhão, foi o Governador
descobrin lo o seus intentos que tinha nesta jornada, que
erão totalmente oppo tos aos no os - porque pretendia tra
zer o Indio a si, e com pretexto de 010 haver manti
mento reparti-los por casa elos Portuguezes, que era o
mesmo que captiva-lo e \-endê-Jos, e da me ma arte tinha
promettido muitos a difTerente religiões, e para comnosco
era :;linda mais liberal nas prome a , dizenào que daqui
podjamo levar pal'a a nos a :lldeia de Mortigura tCjue 11e
a que no" deu por força da Provi ão de EI-rei) todos os
que quizessemos, e que tambem nos daria mais com que
accrescentar a no a alcleia do Maranhão; enteodendo que
e ta melhori:l com queno queria iotere ai' na jornada nos
taparia o alba para que não reparassemo nos inconve-
nientes deli a_ -

« De_coberto e te 'pensamento de ejei muito con ulta-Io
com todo os Padres, ma não estavamo" então mais
que o Padre Souto-Maior e eu; encommendamo-lo a Deos,
e re olvemos em tres cou as: primeira, que em ne
nham caso aceitas emos nem um só Jndio para alguma das
nossas aldeias, nem daqui nem do Maranhão, porque nunca
se pudes e dizer que tiravamos os Indio aos outro e os
tomavamos para nós - segunda, que no caso que os Indios
se houvessem de repartir ou de e pedaçar, na fórma que
o Governador dizia, que não levassemos a jornada á no a
conta; porque não era bem que promeltessemo aos Indio
o que se lhe não bavia de guardar, e muito menos nesta
primeira entradn, que era a que havia de acreditar ou des
acreditar a nos a verdade - terceira, que em qualquer caso
era bem que fossemos a esta missão, principalmente porque
em emelbantes mudanças sempre morrião muitas pessoa
a cuja alma era b.emque acudi semo , e juntamente por
não perdermos a pos e deste rio, que tinbamo por uma
grande importancia para nossos santos intentos_
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«Com esta resolução nos fomos ao Governador, e em pre
sença do Vigario-Geral lhe dissemos sobre ella com muita
clareza tudo o que convinha. Sentio-o elle grandemente e
bem ql1izera que nós desistis emos da jornada para mandar
a ella quem e.\le queria, por se conformar com seus inten
tos; mas appellando eu para as ordens de ua Magestade,
mais por medo que por vontade, veio cm que os Indios e
porião êm quatro aldeia em que nós os doutrinassemos e

. defeodessemos, e para os lugares que fossem accommo·
dados. A isto se nomeárão duas aldei:ls junto a esta cidade,
huma visinba á nossa aldeia de MOrLigura e outra na boca
do rio Tocantins, pela commodidade da corre poodencia
com os Padre que ficarem no ertão; c para ne tas aldeias
haver prevenção de ca'as e m:lntimento , que vem em pou
w tempo, o Governador daria Indio que e occupa
sem neste tr:lballlo, e en nomearia um Padre que super
intende se a elle e visitasse erJtret[lnto todas estas aldeias.

« Capitulado as im sobre e ta primeira batalha se desco
bria :la outro dia a segunda, de que já tínbamo alguma
noticia, e foi que os Religiosos de Santo Antonio pretendião
que esta mi são fosse commum ue dous, e querião j[' a ella
juntamenLe comnosco, :llleg:lndo que elle farão os primeiro
que vierão ao Pará, e que EI-rei o m:lndúra tambem a e tas
missões. O Governador foi o que nos veio com esta pro
posta, o qual lhe tinha promcttido a jornada; mas eu lhe
respondi que me parecia muito ju to c que me edificava
muito o zelo qUe aquelles r ligio os tinhão de ir ás mi õe,
e que o campo era tão largo que podiamos todo trab:llliar
na eára sem nunca se enwntrarem os arado, Que e ta
empreza dos Tocantins havia muito dia que e Lava por
noss[I conta, e que irmos juntos á mesma mi são era cou a
inaudita e impraLicavel; [Jorqne nem era justo C)ue os Pa
elres de Santo Antonio fo sem á nossa orelem, nem nós indo
á sua poderiamos obrar com a liberdade que convinha, e
irem diITerentes célbeças seria dar occasi50 a discordi3 , que
são as que perturbão todos os bons efreitos, e m3is havendo
ele tratar com gente tão slISI eitosa e Lflo vária como o'
lndios barbaro que iamos bnsc.ar; qnanto Jlwis que entre
os Padl'es de Santo Antonio não 113via hum qll soubesse a
língua dél terra, com que vinlJa totalmente 3 er inutil a
sua jornada, que depois que aprendessem él lingl1:l então
poderino fi:lzer' muj1as entrados e empregar seu zelo ne~ses
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sertões, e se o quizessem desde logo fazer, que nós lhe não
tapavamos os rios, antes os serviriamos e- ajudariamos
quando em nós fosse possivel.

« E tas sós razões dei ao Governador, porque sabia que as
havia de communicar ao ditos Religiosos; mas a maior Je
todas era qoe indo eltes comnosco havião de trazer Jndios,
e todos os que trouxessem os havião de reparLir com igo e
com os seus devotos, que be o que EI-rei não queria, e o
total inconveniente que se pretende atalhar. Consta-nos
tanLo er e te o intento daquelle Religiosos, que tenho em
meu poder o capitulo authentico de uma carta de crença que
o seu Reverendis imo Custodio trouxe ao Governador, man
dada pelo Capitão-mór acima dito, em que elIe se offerecia
a pngar o ga tos dos Indios que os Padres de. anta An
tonio trouxessem para o seu eonvento e para o enge
nho delle; mas para que nos não cansemos com mais prova,
ao dia seguinte no-la trouxe o mesmo Governador, dizendo
que já tinha ajustada a demanda dos Padres de Santo An
tonio, e que se contentavão que fosse a sua canôa e viesse
carregada de Indios. Perguntei-lbe se ia tambem a dos Re
ligia os do Carmo e a dos Religiosos das Mercês, e se fos-
em essas tres porque não il'ião a dos moradores? Jão

teve que re ponder, e acabou-se a questão.
« ,Desta maneira ficámos de embaraçados da companhia

de tes Religiosos, que posto que de Portugal até ao Mara
nhão e do Maranhão até aqui no-la fizerão muito santa e
boa) e no edificárão muito, sendo agora tão dilTerenLes
os seus intentos ne ta parte, nos servirião de grande im
pedimento e estorvo. Sós partiremos e sobre nós sós ca
biráõ as murmurações, e ainda as praga de todos, que como
vivião destas entradas e dos e cravos que nella se faziãoJ

quantos Indjos ganharmos para Cbristo tantos imaginão
que ]h'os roubamos a elles.

« Veio emfim a ve~pera de Santa Luzia, e chegárão os Pa
dres Francisco Velloso e Manoel de Souza ás quatro hor:Js da
tarde com quatorze canôa ; e porque o Governador queria
que logo pela manhã partissem) e nos pareceu que não
estavão aviada as cousas para tanta pressa, fomos todos á
sua casa e lhe disse que eu nào queria ser como alguns
generaes da nossa terra, que têm a armada em Belém e
não sabem o que 1evão nelIa. Que antes de parLirmo ha
víamos de saber o numero d~ canôas, de Indios} de fari-



nhíls, de ferramentas e de tudo o mais pertencente ú jor
nada. Era noite, não houve por então lugar para mais, que
promessas.. que forão largas, e ficamos em que pela ma
nhã iriamos todos a ajustar tudo. Fomos em amanbecendo
e achamos o Governador occupado com o regimento, que
já se estava copiando. Aqui esperando o termo, lhe pedi que
ílntes de e copiar o queria ver, e quasi não havia nelle
palavra que não fosse contra as ordens de El-rei, e contra
o que tinbamos assentado. Em summa, tinba-se assentado
que os Iudios viessem para quatro aldeias á nossa disposi
ção) e elle no regimento nomeava oito áldeias, e a dispo i
Cão toda a dava ao capitão da jornada, como se nós não
foramos nella) e só para o rol que se havia fazer dos Jndios
nos nomeava, mandando que o fizessemos.

« Bem quizera elle que nós por esta occasião abríssemos
mão da empreza, e nos lançou uma prancha hem larga para
que sabissemos della; mas eu não fiz mais que puxar pela
ordem de El-rei, que parece a dictou o Espirito Santo só
para este caso. Mostrei-lhe como as missões não erão cousa
que lhe estivesse enwmmendada a elte, senão a mim. e que
o que a elle tocava era só dar-me canGas, Indios e tudo o
mais que eu pedisse, nem eu queria outra colisa. Di se
que não entendia assim a ordem de El-rei, porque se se
houvesse de entender assim, era tirar-lhe o bastão da mão.
Fiz-Ibe hum requerimento que me désse cumprimento a elle,
e sabi-me, tendo por certo que havia obrar mais com elle
este escrupulo que toda outra razão; e porque não per
dessemos a posse da jornada, mandamos logo tomar tres
canôas e levar para eUas as nossas redes e huns paneiros
de farinha (que assim se chamão cá) e algumas ferramentas
e resgates que podemos ajuntar; porque tendo promettido o
Governador que os daria tambem se arrependeu desta pro
messa, dizendo que elle os daria aos Indios quando vies
sem.

« Já estavamos para sahir de casa quando chega o Vi·
gario-Geral com uma ordem nova do Governador, por
escripto, em que mandava que sem embargo do regimento
que tinha dado ao capitão e cabo da expedição, se seguisse
em tudo o melhor conselho e ordem do Padre. Antonio
Vieira, pela confiança que fazia da sua pessoa, etc. Res
pondi ao Vigario-Geral que nós não iamos ás missões por
ordem do Capitão-mór, nem pelas co.'1fianças que fazia
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de nó" enfio pelos poderes que oos dava El-rei para is o,
o ql.HIl ordeni\ va a clle não que nos mandasse} senão que
nos désse tudo o que lhe pedíssemos. Que a emenda do
regimento para vir em fórma havia de dizer que na direcção
da jornada e no tO(jante de trazer, ou deixar, ou pôr os
Indios em qualquer parte que quize semos, seguis e o ca
pitão o que lhe dissessem os Padres pelo mandar assim Sua
Magestade. E persi ti tanto neste empenho} porque como
e ta mi são be a primeira, e a que lJa de servir de exem
plo fi demai} Gonvém muito que se não perca nada de
jurisdicçãO, e que os Governadores não mandem sobre nós
na di posiÇão dos Jndios} porque seria o mesmo que capti
va-Ios por no so meio com maior deformidade que até
agora} e impedir- e totalmente a conver ão dos Gentios.

« Partia o Viga rio-Geral com a respo ta, e juntamente nós
para as can6as, mas antes de chegarmos fi. ellas me trouxe
o mesmo outra terceíra ordem na ultima fôrma) que eu lhe
tinha dito, e o Capitão-mór aCQrescentou de boca ao cabo
que em tudo servi se e obedece se aos Padres muito mais
que á sua pessoa; com que nos despedimos. Partimos final
mente em dia de Santa Luzia pela huma hora depois elo
meio-dia, e posto que as demais canôas tomárão o caminho
de dentro, que be por entre os rios, nós com us nos as tre
canôas (porque no ei'a necessario fallar com () Padre Ma
theus Delgado, que estava na nQssa aldeia de Mortigura)
tomamos por fóra, que he hum pedaço de costa de mar.

« Chegúmos a e ta já ao sol posto, a distancia era de tres
legnas, as c.anô.as pequenas, a nDHe escura) os mares gro os,
que quebravãõ nos baixos de pedra de que tudo está cheio,
mas levou~nos Deo~ a salvamento. Chegámos ás dez horas
cla noite, e aqui achámos ao Padra Antonio Ribeiro, que ia
em demanda da cidade, conforme °aviso que rec.ebêl'a. e
no mesmo dia tipQa chegado áquelle porto com a canoa
alagada. PareeeR que dalli voltasse logo comno.co, posto
qQe houvesse de ficar o Padre Gaspar Frag.o o sel). cDmpa
nheiro, ° qual ficou tão maltratado do naufragÍD, que por
e tas e outras causas não pàcle proseguir viagem. O Padre
1\'Iatheus Delgado ficou com ordem de as istir as tres aldeias,
a que se tinha asseot.a.do viessem os Indios do desciUlento,
e fazer toda a diügencia por levantar ca a c recolher man
timentos com que C0Jn çar a su tentar- e.

«No dia seguinte ('14 de Dezembro) partimos de )fOl'Li.gura
58



com a maré da tarde o Padres Antonio Hibciro, Francisco
"\ ello o, ~Janoel de Souza e eu, cada hum em sua canôa, e
começamos a navegar por hum mar de agua doce. Derrotou
nos a escuridade da noite, e o Padre Antonio Ribeiro e eu
a passamos amarrados á arvore de huma ilha, que nos
servirão de ancoras e amarras, CJue e tas embarcações não
trazem outras. Chamamos os companheiros, mas Jlem aJles
ouvirão as nossas, nem nós as uas bozinas. Ao outro dia
fomos aportar junto a hum porto chamado Marapatá, aonde
chegou tambem pouco depois o capitão com as snas eanôas.
Pasmárão todos de nos acharem alli, porque, segundo os
grandes ventos e mares com que tinhamos passado os rio
a primeira noite da nossa partida, todos entendôrão que
era impossivel atravessarmos a costa de Mortigora, nem
atrever-nos a toma-la. Então nos disserão a grande teme
ridade que tinhamos feito, e nos contárão alguns naufragios
que alli tinhão succedido, e que aquella costa estava afa
mada pela mais arriscada de todos estes mares; e dos que
nella se perdem poucos escapão por causa dos baixos e todos
de pedra. O mesmo nos disserão depois todos os que sou
berão a hora e maré em que tinhamos passado.

c( Demos graças aDeos denos ter livrado, econhecemos que
])e tão particular a providencia com que nos faz mimosos, que
não só nos livra dos perigos, senão ainda do receio delles;
porque verdadeiramente nós passamos aquella co ta em
saber nem temer o perigo que nella havia, que se o ou
bessemos nunca tal temeridade commetteriamos; mas como
detendo-nos aquena uoite era força que dese~contras emos
ao Padre Antonio Ribeiro, com que a viagem ficava retar
dada e descomposta, quiz Deos que ella se alagasse e ficas e
na aldeia, e que nós cbegassemos a ella, para que tudo se
dispozesse como convinha e não se perdesse momento.

«Deixando o Capitão naquellelugar, porque ainda esperava
por algumas canôas, nós com as nossas no mesmo dia nos
partimos para a aldeia do Camutá, aonde tinhamos que fazer.
lIe esta aldeia a maior de todas as desta Capitania, e indo eu
em demanda deHa já de noite sobreveio tão grande travessia
de vento, que não foi possivel tomar terra. A canôa do Padre
Francisco e a minha se recolherão em um rio, não muito
distante, em que passámos a noite. O jejum desta e da pas
sada foi em todos mais que de Advento; porque a canôa do
Padre Manoei de SouzaJem que vinha a pobre despensa,sempre
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ficava tão lODcIo do refeitorio que não era de proveito, nem
era nece ario tocar á me a.

«Com a manbãa da terça-feira cbegámos ao Camutá, onde
achúmos já ao Padre Manoel de Souza só, e o Padre An
tonio Ribeiro não apparecia. Chegon dahi a duas horas, tendo
navegado toda a noite. Aqui soubemos ter chegado dous
dia antes buma canôa do rio Tocantin com alguns Indios
novos, dos que iamos buscar, e que estavão na aldeia de
l\lorajúba. Logo partimo para esta aldeia distante duas
legua , a tomar falIa com elles, e não nos disserão cousa
de novo; só os achámos menos contentes, do que fôra bem
o lives em sati feitos, por'que havendo chegado ao sabbado,
logo ao outro dia por ho pedes os mandárão carregar pin
doba para fazerem uma ca 3 para os tabacos de certa per-
onagem. Eis-aqui o agasalhado, que lhes fazem! eis-aqui o

porque os mandão buscar! e eis-aqui o porque elles não
querem vir; e porque os Portuguezes, e a f6 que prégão,
está tão pouco acreditada nos sertões.

« De ~10r:Jjúba viemos a fazer noite á ca_a de Balthazar
Fonte de Mello, que be o Capitão-mór da Capitania do Ca
mutá, aonde tínbamo ajustado de nos ajuntar todos. Per
.guntei -ao nosso Capitão que canôas tinha? que gente? que
abastecimentos? etc., e re pondeu-me que não sabia,
porque nada lhe fórJ. entregue por conta, e que al
guma canôas não tinhão chegado ainda, pai' virem mal
e quipadas. Mostrei ao CapÜão-mór do Camutá a ordem de
El-Rei, e pedi-lbe que nos désse algnns Indios de remos, Res
ponden em publico, qne os não tinha) e tirando-me á parte
deu a causa ele os não ter, que era estarem todos occu
pado com os Cilna viaes e tabacos dos dou maioraes,. ecular
e Ecclesiastico. Como a razão era tão poderosa, appellei
para Deos, de donde ó podia vir o remedio, assim como
ó delle vem o castigo. Nenhum Governador dos que até

agora viel'ão ao ~Iaranllão tornou para Portugal, ou logrou
o que ajuntou com o sangue deste miseraveis} e não bastão
e~tes exemplos para se acabarem de desenganar os que lbes

uccedem.
« rIa quarta feira fomos alojar na aldeia ultima, que está na

boca do rio 'focan tios J e as demais canôas, até se acabarem
de aj nntar por resp eit.o das caxoeiras, que ha muitas neste
rio. ~ e ta aldeia, como em todas a3 outra por onde pas
:úm.o'" [ezrlolllrirl a ao, Tnclioo.. eomo era cMtume, eaffirm()



a Vossa Reverencia que vi em todas eJ1as huma COUS3, que
muiLo me consolou) e admirou, e foi, quenã') havendo (antes
(le Virlll'Os) em todas estas aldeias hum só Jndio, que sou
besse as orações, nem entendesse, ou désseconla do menor
mysteri'o de nOSS3 Santa Fé', depois que 0S nossos Padres
fizerão aqui a sua missão, 3S deixárão de tal marneira efolsi
nadas e instrt'liclas, (!foe sabem todas as orações do Cathe'
cismo, e rúspondem a todas as perguntas delJe, e em tomas
as nldeias ficão mestres, que em :.Illsencia dos Paflres eosioão
aos den1i1is todos os dias com grande pontualidade e l)er
feição. Tudo isto se venceu em tão pouc(') tempo á pma força)
nã0 cessane10 os Padres de pela ttlanhãa at6 a Floite) já em
commurn, já em l,articu'lar; e luctando jootamente com os
donos dos tabacos, quetodas as horas que os Padres occu
pavão na doutrina tinhão por perdidas, e lhes fazião tanta
instancia para os lan 'arem das aldeias, q1.1e só faltava lan
çarem-nos'dcllas ús punhaflns- Tanto Cég'l.l o interesse, tan"to
soffre Deos, e tanto he bem se sofllra por amor delle.

« Emfim chegarãoas cànôas, que com duas que vão diante)
-e outras duas que 1~5(1) de ir depôis, fazem ·todas (j Numero
'üe vigie. OU3'n q(')·o Cnpitão-l1lÓ'rtratou ao principio desta jor
n:.:lcla me disse por muitas vezes, qoe havião de ir a ella
seteflta Icanôas, e com effeito no dia antes da partida se ajun

·tárão perto de quarenta, não eJílllrando em o0nta as que 'Po.-
_derião ir da's íaldeias do Camutá; mas como 'vio l!Jue se lbe
impMirão os intentos, di'Vertio parte da's canõas e da gente

-pa'rá outros que lhe im:porlavão ,mais. Ião nestas dezaseis
canôa'S hum Oapitão com oito officiaes Tl3formados portu ....

'guezes) duzentos Jndio'S de remo earco, quarenta cavalleiros,
'e de gente deserviço atésessenta, que fazem por todos -mais
de trezentas pes'soas. E porque não faça tluvida Ll nome de
cavcbllciros, be de saber que entre os Jndios destas partes
he CO"stume de se armarem alguns cavalleiros, e isto com
grandes cerimonias a seu uso. Destes se cbamão tambem
cavaJIeiros os que, pornascimento ou pOT'officios, são como
a gente nobre, e,-€I'stes nem remão) nem servem aos Portll
guezes) e só os abompanhão na guerra, edelles se escolhem
os que hão de mandar aos 'demais ; e a'ssim como esta clig
nidaae se dá no sertão aos que fazem grandes façanhas)
assim a dão cá os Capitães-móres aos que mais se assignalão

. nos 'seus tabacos.
- « Com e ta frota pal'limo~ pelo fio Tocantins, aprovei~



tando~no d':! encbente da ID:lré, qne s6 até aqui nos acom
panhou, promettendo-nos mnita felicidade na jornada, por
ser em dia de Nossa Senbora da ExpeC'tação, a 18 de Dezem
bro. A' meia noite fizemos pábóca, que he a fra e, com que
cá se chama o partir corrompendo a palavra .da terra c no
.dia seguiotes passámos as praias da viração. Parecerá se
cbam50 assim por correr nellas vento fresco" mas a razão
~)or que os Portugllezes lhe derão este nome, he a que direi
a Yo a ReverelJcia. j' os mezes de Outubro e Novembro,
'ahem do mar e do rio do Pará grande quantidade de tar
tarugas, que vem criar no, areaes de algllméls ilhas, que
-pelo meio de te Tocantins estão la'nçada . Omodo da criação
he enterrarem os ovo, que cada huma põe em nnmero de
Oaté 100, e cobertos com a me ma areia o deixão ao oL

e 'á natoreza, a qual sem ootra a sistencia ou beneficio da
mãi, 0S cria em espaço POllC(1) mai ou menos de hum mez.
iDe ta OO'vas sahem para as onda do mar por instincto da
me ma naturez3, a quaL tambem os ensina a ahir de noite,
e ;não de dia pela guerr3, que lhe fazem as aves de rapina,
po\'que toda a que ante de amanhecer nua alcan.oo o rio
·a levarão nas unhas. Sabem estas tartaruguinha tamanhas
r.omo bum caranguejo pequeno mas nem esta lnnocencia lhe
'perdoárão os no os ln Hos com ndo e fazendo matalotagem,
'porque são delicia, e havia infinidade dellas. Os Portugueze
as mandão buscar aqui, e as tem pOl" comer regalado, e a
me ma inform3ção no deu tambem o Padre Manoel de Souza,
o qual e tá já tão grande pratico, q,ue endo todo o outro,
que aqui viemo mazombo, el1e he o que menos estranha
'esta di1Jerença ele manjar.

« A estas me ma praia vem no seu tempo quasi todo o
PaTá a fazer a pesca das tartarugas, que cada huma ordina
riamente pe a mai de huma arroba; e a sim as tem em
CUTfaes ou viveiros. onde entra a maré, e as sn tentão, sem
lhe darem de comer, saLvo 31gumas folbas de aninga, arbu to
que nasce pela borda dos rios, sustentando-se uellas quatro
e seis mezes. A carne be como a de carneiro e e fazem
delJa os mesmos guizado , que mais parecem de carne, que
pescado. O ovos ·são como os de gallinba, na cõr, e quasi
no samor, a casca mais branca, e de figura differente, porque
são redondos, e delle::; bem macbucadós se fazrm em tachos
a bellas mantejgas do Pará; e o modo com que e faz e ta
pesca requer mai noticia, que indu tria, pela muiLa cantela
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e panca re istencia das tartarugas. Quando vem a desem
barcar nestas praias trazem diante duas, como sentinellas,
que vem a espiar com muita pau a; logo depois destas com
bom e paço, vem oito on dez, como descobridores do campo,
e depois dellas em maior di tancia vem todo o exerGÍto das
tartarugas, que con ta de muitQ,s milhares. Se as primeiras,
on as egundas sentem algum rumor, vollão para traz, e
com ellas a demai, e todas se ornem em hum momento;
por is o os que vem á I esca se escondem todos detraz dos
matos, e esperão de emboscada com grande quietaç.ão e si
lencio.

« Sahem pois as duas primeiras espias, passeião de alto a
baixo toda a praia, e como estas a(jbão o c.ampo livre, sabem
wmbem as da vanguarda, e fazem muito de vagar a mesma
vig-ia, e como dão a campanha por egura entrão á agua e
voltti,o, e depois dellas sabe toua a multidão do exercito com
os escudos ás costas, e começão a cobrir as praias, e a
correr em grande tropel para o mais alto dellas. Applica- e
cada huma a fazer sua cova, e l1uando já não sabem mais,
e estão entretidas, humas no trabalho, ontras já na dôr
daquelIa occupação, rebentão enlflo os pescadol'es ela embos
cada, tomão a parte da praia e remettendo as tartarugas,
nãú fazem mais que ir virando e deixando; porqne em es
tando viradas de costas, não se podem mais bulir, e por isso
estas pr.aias, e e tas tartarugas se cbamão de viração.

«Ha differença de outros modos de pescaria,com que se toma
ou buma ou outra especie delta', porqne afóra estas tarta
rugíls do mar, que ão inferiores, a que os Indio chamão
de viração, e de ardina rio magra , ha ontra criadas em
lagos, e mortas com arpões nas pontas das llexíls, e estas
são as mais singulares, como tambem outra especie, que
sempre vive em terra, CJue em as fndias de Ca tella se chamão
lcotéas, e aqui Jabotys, que he sustento muito geral em todas
estas partes; e forão os que nesta jornada nos matárão
muitas vezes a fome. Nascem estes ,labotys, e vivem sempre
na terra, sem nunca entrarem no mar, nem nos rios, e com
tucio estão julgados pOl" peixe, e como tae se comem nos
dias em que se prohibe a carne, por e ter averiguado que
tem o sangue frio. Sustentão-se muitos di::ls, e muitos sem
outro mantimento que o dos proprios fígados, que são grandes
e muito saboro os, e nos dias em que estes se consomem,
morrem tambem elles. São comer muito sadio, não só para
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os sãos, ma lambem para os enfermos; e verdadeiramente
quem os comer sem memoria do que parecem, não só
podem servir para a necessid:HJe, senão para o gosto.

« a manhã do outro dia, que foi. o de S. Tbomé, nos rece
bêrão os mato com alvorada de passarinhos, cousa nova, e
que até aqui não experimentámos, antes tínbamos notado
quasi não haver pas aro do mato no Pará, havendo infinit::ls
aves marítima l e de muito alegres côre, em todos seus rios.
A razão natural desta differença nos, parecen ser, não ó a
do itio, senão a do clima, porque depois que partimos do
Carnutá, fomo sempre inclinando para o sul, e e tes tres dias
ultimas direitos a elle, com que nos fizemos hoje qnasi em
dous gráos para cá da linha; e como o Pará está qnasi de
baixo della, a moderélção) com que aqui vem já inclinada a
intemperança do equinocial, dan\ mais lug3r á criação e con
servação das aves terrestres, principalmente das menores.
Muito desejámos trazer astrolabio para notar com certeza as
alturas de te rio; mas como a este porto vem tão raros
navios, e he mais rara ainda a curio idade, não o achámos.
Governámos a esmo pelo sol, e este basta com conhecimento
dos ventos para saber a que rumo, pouco mais ou menos
navegamos. Ficaráã as averiguações mai exactas para o que
elepois de nós vierem, que esperamos não seja muito depoi .
O argumento infallivel de estarmos desviados da linha) he
que nns primeiros dous dias nos alcançárão as trovoadas,
que no Pará, por est:Jr debaixo della, são quotidianas, e de
então até hoje nunca mais ouvimos trovejar, 'nem vimos chu
veiro; e esta póde ser tambem a razão de já aqui haver
mai aves destas pequenas, pois mostra a experiencia quanto
mal faz o abalo dos trovões á criação de outras maiore
antes de crescerem.

«A tarde dfilste mesmo dia de S. Thomé tivemos festejada
com touros de agua, que vimos de palanque, porque estan
do nós alojados em hum assento sobre o rio á sombra de
arvores com as canôas abicadas em terra, vierão dous cro
codilos (que aqui chamão jacarés) a rond:lr-no-las por fóra.
Não provárão neUes os Indios as suas frechas, porque já
sabem que as conchas de que estão armados são impene
traveis a ellas, sendo que.as frechas de canna, a que cbamão
taquáras, não ha saia de malha tão forte nem tão dobrada
que lhes resista, e se são tiradas de boa mão passão uma
porta de madeira rija de parte a parte. Os nossos soldado
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porém empl'egárão nelles as uas espingardas, mas com o
mais acertado effeito que se pudera imaginar, porque a bum
mettêrão tres bala na cabeça, e posto que a cada tiro mos~

travão sentir o golpe, saltando e mergulhando a baixo,
tornavão logo a abir a cima e a nadar como ante tão
alheios de fugir nem temer, que antes buscavão o lugar
donde sentião que viera a ferida. Com a quarta bala fin<ll
mente mergulhou e não appareceu mais, com que entende
mos que morto se fôra ao fundo.

«Serião estes crocodilos de quatorze palmos de comprido,
e não erào dos maiores que ha nestes rios. Têm as bocas
muito rasgadas e disformes, e os dente~ tão fortes, agudos
e justos, que o braço ou perna que alcançárão de um bo
cado a cortão cercea, e o mesmo fazem aos remos se
andão assanhados. Ruma cou a nos affirmão aqu,i pes oas
praticas (sobre o que eu suspendo o meu assenso) e he que
estes crocodilos que se crião de ovos, como as aves e tar
tarugas, o modo com que os chocão he pelos olho. Fazem
o ninho á borda da agua e ás vezes em parte aonde a agua
lhes chega e os cobre, e logo o crocodilo está desde o rio
com os olhos fitos DOS ovos, e perseverão assim os dias
necessarios sem se divertirem mais que por breve tempo a
comer, como as aves. Desta maneira os fomentão com a
vista, e lhes communicão aquelle calor vital com que os
animão. Padece isto as mesmas diLIir.uldacles da vibora con
ceber pelos ouvidos e do baz~lisco matar com os olhos. »



CAPITOLO III.

to. TIt\UA A CARTA DO PADRE ANTONIú VIEffiA ÁS lllESMAS

NOTICIAS DO RIO E MISSÃO DO TOCANTI1~S.

i: Odia depois de S. Thomé gastámos em espalm.ar e cala
fetaI' as canõa , e acabar de prevenir cordas para passar as
cachoeiras, em que daqui por diante bavemos de entrar.
E não cause estranbeza o calafetar àas canôas, porque PORtO
que aqui se fazem de um só páo, como no Brazil, são porém
abertas pela proa e pela pôpa, e accrescentadas pela borda
Com falcas para ficarem mais altas e possantes, e assim as
costuras destas, como os e cudos ou rodellas com que se
recMo a prôa e pôpa necessitão de calafeto.

(tas armazens de que se tirão todos estes apresto são o que
a natureza tem prompto em qualquer parte deste rio aonde e
aparta, (o mesmo he nos mais) que he cou a verdadeiramente
digna de dar graças ii Providencia do Divino Creador, porque
intlo nesta jornada trezentas pessoas (be o me mo como se fa
rão tre.s mil) em emb:! rcações calafetadas, breadas, toldadas,
velejadas e não providas de abastecimentos mais que hum:l
pouca de farinba; e em qualquel' parte que chegamos acha
mo prevenido de tudo a pouco trabalho. ~ e topa se faz
de ca cas de arvores, sem mais industria que de pi-las.
Destas mesma ou ouLras emelhantes fazem os Indio as
corda muito fortes e bem torcidas e cochadas, sem rodas?
carretilhas, nem outro algum artificio. Os toldos se fazem
de vimes, que cá chamão timbostitica, e cettas folhas largas
a que chamão uby, tão tecidos e tapados que não ha ne
nhuns que melhor reparem do sol nem defendão da chuva,
por mais grossa e continuada, e são tão leves que pouco
peso fazem á embarcação.

«O breu sahe da resina das arvores, de que ha grande quan
tidade nestas partes, e e breão om eUe não só as canôas se
nã,o os navios de alto bordo quando crenão, tão bem como o
nosso, senão que este he mais cheiroso. As velas} se as não ha
ou rompem as ele algodão, não se tecem mas lavrão-se com
grande facilidade, porque são fcita ele hum p:ío leve e delgado,

59
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que com obeneficio de um cordel se serra de alto a baixo, ese
dividem em taboinhas de dous dedos de largo, e com o mes
mo de que fazem as cordas, que cbamão embira, amarrão e
vão tecendo as tiras como quem tece uma esteira, e este
páo de que ellas se formão se chama jupaty, e estas velas,
que se enrolão com a mesma facilidade que huma esteira,
tomão tanto e mais vento que o mesmo panno.

« He bum louvar a Deos. Tudo isto se arma e sustenta
sem um só prego, o que se não vê em huma canôa para o
inbento; pois todo o pregar se suppre com o atar, e o que
havia de fazer o ferro fazem os vimes, a que tambem cba~

mão cipós,. muito fortes, com que as mesmas partes da
canôa se atracão, e tudo quanto della depende vai tão se
guro e firme como se fôra pregado. Nos abastecimentos ba a
mesma facilidade, porque primeiramente a aguada vai de
baixo da quilha, e em qualquer parte e em qualquer hora
fJue se tira 11e fresca e muito sadia; em abicando as canôas
á terra sabem os Indios huns á caça, outros á pesca, e a
pouca detenção trazem de huma e outra muitas vezes em
grande abundancia e sempre o que basta para todos. No
mesmo tempo (sendo inverno) se occupão outros em fazer
as casas, que se fazem todos os dias, quando se não tem
por melhor passar á sombra de arvoredo, que sempre he
verde, alto e tapado. As casas são ordinariamente cobertas
de palma, e quando na jornada vai tropa de Portuguezes
se fazem tão largas e reparadas, que mais parecem para
viver que para as poucas horas para que são levantadas.

({ Aqui será bem que se note que os Indios são os que fa
zem as canôas, as toldão, as calafetão, os que as velejão, os que
as remão, e muitas vezes como veremos, 05 que as levão ás
costas, e os que cansados de remar as noites e os dias i{,l
teiros vão buscar o que hão de comer elles e os Portuguezes
(que he sempre o mais e melhor), os que lhes fazem as casas,
e se se ha de marcbar por terra os que lhes levão as cargas
e ainda as armas ás costas. Tudo isto fazem os tristes Iudios
sem paga alguma mais que o chamarem-Ibes cães e outros
nomes muito mais affrontosos, e o melhor galardão qu'e
podem tirar desta jornada os miseraveis he acharem (o que
poucas vezes acontece) hum cabo que os não trate tão mal.
.Tornada tem havido em que dos Indios que partirão n,ão
voltárão a metade, porque a puro trabalho e máo trato os
matárão.
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« Em 23 de De1embro navegámos até nos vir pôr ao pé
das cachoeiras, que foi como virmos até agora pelos valles
deste rio, para daqui por diante subir aos montes delle. He
o rio até aqui de largura de meia legua, quasi sempre igual.
salvo aonde algumas ilhas que tem pelo meio o dividem em
dous canaes. Estreita-se poucas vezes, mas nunca tanto que
fique em menos largura que a de quarto de legua. A agua
para beber he excellente, vai agora um pouco turva por ser de
inverno e levar muitas aguas de monte; mas os que passão
o rio em verào achão a agua tão clara que em duas e tres
braças veem o fundo deHe e escolhem o peixe que se ha de
matar com a frecha. Muitas cousas nos cont.ão da sua ferti
lidade em outra conjuncção de tempo de ta abundancia de
pc~cado. O que nós até agora experimentamos não se póde
chamar abundancia nem falta. As terras de huma e outra
banda do rio não são razas como as do Pará, mas levanta
das mais em outeiros que em montes. Por buma parte e
por outra tudo são arvoredos agrestes e sem fructo, posto
que no principio do rio nos convidárão com huma fructa do
tamanho e cor das nossas camoesas: he especie elos guytés
elo Brazi!, por~m estes tem muito menor caroço e sem couro;
chamão-lhe os Indio'" tiririba, se o assucar fora menos
doce elelle e de gemas de ovos, parece se podera imitar na
cor e no sabor a massa de que he composta esta fructa.

« Tornando ao rio, as praias pela maior parte são de areia
ou picão, e nenhuma parte ha em todo elle que seja de
lodo. A isto attribuem os naturaes, e parece com razão, não
haver em todo este rio a praga de mosquitos que infecciona
muitos outros ele ta America e os faz quasi inhabitaveis. A
corrente até aqui he lenta; mas demaneira que a sentem os
remos e distingue a vista. Do fundo não IJodemos dizer
cousa certa, porque o não medimo, mas encalhada
as canôa com as popas em terra, e tavão ordinariamente
com as proas em tres e quatro braças de agua, com que
entendemos que peLa madre terá de doze e quinze para
cima. Chama-se rio dos Tocantins por buma nação de Indios
deste nome, que quando os Portuguezes vierão ao Pará o
habitavão: mas desta como de muitas outras apenas se
conserva hoje a memoria e muitas ruinas de buma pequena
aLdeia. Tanto pôde em tão pouco annos a inhumanidade e
a cobiça, inimigos da conservaçào deste Gentio.

« Amanheceu o dia 2/~ ve pera de Natal, e depois do sol



- 4136-

bem fóra, por ser muito nace nria a luz, começámos fi
accommetter a primeira cachoeira, em que houve grandes
difficuldade ; a primeira foi huma corrente de agua tão
viva e rurio a, que para as canôas a vencerem era neces~

ario descansarem primeü'o os remeiros, comerem e toma
rem novos alentos. Então se punba cada c:môa por si como
cavallo na carreira, enfiando a ngua com toda a força dos
vento, e não sendo o espaço que se havia de vencer mais
quê do comprimento de duas braças, nenhuma o fez em
grande detenção e resistenc.ia. Algumas c.:môas bouve quo
tornárão atraz e não levárão a corrente senão, da segllnua
c terceira vez; e buma que era a maior c mais pesada por
totalmente não poder pas nr a deixúmo 3té ii volta. Daqui
atrave sámos por entre pedras e redomoinhos de agnas a
humas penbas muito altas que estão no meio do rio, e en~

costadas a ena se começárão a arrastar as canôas por bum
de penbadeil'o de agua tão estreito e tão ingreme, que era
necessario lançarem-se pl'imeiro cordas á parle de cima, c
pllXando por eHas buns Jndio e arra tando outros a canôa
por cima das pedras e quasi 5U tentando-a de ta maneira
com grande vigor e excessivo trabalbo se farão subindo
todas buma e buma.

l( Aqui deu lugar o rio a que se remas e bum bom espaço
até que demos em 11uma ladeira de pedra e agua muita com
prida, pela qual foi necessario irem subindo as eanO:ls como
por buma escada á pura força de cordas, ele braço, e ele
gente, já fincando-se sobre bumas pedras, j"1 onco]han(lo,
e já virando-se cm outras. Foi este trabalho excessivo prin
cipalmente por ser tomado no rigor do sol; e para que fo se
de alguma maneira vencivel, provêo a Divina Providenoia este
lugar de humasarvol'esniio muito :.lHos, nascidas nas me, mas
penha, as quae scrviriío ne tn escnda como cle 111ninei ,
rnqueos Tnrlia se firm::tl':io pnl'il portr,r m lir'nrpelascol'clas,

e SlI tentarem-se a si c a cnnüa cOlllr:l :1 furça da (~ol'l' nte.
,fio e tas arvores por lIuma pnl'le tão forte" que basla fazer
pr sa em huma pequena raTJla. I arn su, ler a C:1I1(\1 conlra
todo o pc o rta :li,lIíl, C por outra parle tfio n xi"pis, qne se
he nescessario pnssar;l call1ia paI' cima rio ramos, o ainda
das me LUn arvores ;1!Jalíllas, ccdrm. e tornam II surgir, ~cm

IlllcJJrar; como nascem nas pedras . IlU :)O'lla, parece qne
(jus pedras tomão o duro, da nglla (J Ilexircl, e d 3nlba' o
remcdíoparavenceru m' mudirficllldarlcljlle :lmlla C:111sfi .
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DãO huma frucla semel1Jante e menor que as GoytllJas e
Araçá do Brnil, de que se duvida se he especie, mas não
se come, nem se púde comer; porque he dur3, como
as pedras de que na ce. Na subida deste muro, e
na passagem desta escada tão intrincac1i;l de pedras, que
achámo elepois della, se gastou o dia todo de maneira que
quando chegámos a tomar porto era já qua,i ar pardo.

«Tinbamos determinado fazer alto neste dia mais cedo que
nos outro, para gastar toda a tarde em adereçar huma ca
pella de palma, em lJ ue celebrar com mais decenda os mys
terio desta sagrada noite, mas não tivemos lugar para mai ,
que de engenhar huma peqllena choupana mal coberta com
áS tolda das canôas, aonde armámo o nos o allar. Parece
quiz o benigno Senhor renovar aqui o eus desamparas;
porque tudo era o mesmo que representava. Tão no, acbá
mos aqui juntos mais, que os Padl'es Fr:lncisco Velloso, Ma
noel de Souza, e eu; porque o Padre Antonio Ribeiro com
a na canôa não pôde avançai' tanto, e ficou em outro lugar,
aonde tambem aportúr50 alguma c3nôa que não estavão
comno co, e por esta tardança e apartamento vierão hun
e outros a ter a con olação da , anta Mi a aquella noite.

\( OPadreAntonioRibeirocoutetltou-se só com a agua em
farinha, os demais, ainda q 'e o comê-Ia foi a conçoada, não
tiverão mais obre a farinha que bum pouco de peixe ecco;
mas Deo tempera ele m:lneil'a e te regalo que os n~o trocá
rJo o que go tão cl 11e pelos maiore do mundo. Otrabalho
tão eXLl'aordinario de todo o dia parece pedia o de canso da
noite, m3 toda ella se pas on em vela obre a terra Dila
ela cllOnpana, orrerecendo cada hum ao Menino nascido não
Ó o de amparo de ellBclém, ma a :1Lldade da devoção

e concerto Cjue e~la anta noite celebra nos CoU!rio da
Companhia. A' meia noite dis emo tre mi a., que todo
ouvirão as c1 Imi ,c di erão ~s uas hora, c no dia om
mungárUo alglln~ POl'lng"u zes e algnn Jndio.

II. Por cei 'bl'id:Hle do dia não (jz ) os jornada n \le. 1\'0 ele
Santo E tevào, e .. ,10ft fomo ontinuando a no a viagem
ómente a r .mo. cru •pndo hum tão pe ado trabalho, m

]' peilo 10 pa 'ado pare ia ~ n 1'0 el 1 cao O.l\S orrente
aqui fi muil.0 ilrrehillac\a' a largura 10 l'io qrw"i a 111 ma,
ma m no, limpa por I! till' todo cll, ,mbi 3t10 (I. pedras,
1111 nfío d ixfl ti fazer gron(l :,lol'V) iÍ nn\' gar:io. O l'umo.
com lU ua\" (1';\111 S - :> di'! , II' in 'linantl ',1(1:1 dia mai'
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para o Leste, de sorte que ao amanhecer já o sol he quasi
pela proa.

« No dia dos Santos Innocentes, que foi domingo, entrámos
Das segundas cachoeiras, chamadas da Tabóca, as quaes estão
reputadas por muito mais difficultosas e medonhas que as
primeiras; mas nós, por vir já o rio muito cheio com a agua
do monte, pois que tivemos grande trabalho e difficuldade
em as vencer, não foi tanto como o passado. São mais de
dez os passos em que as canôas se sobem por cordas, e
se gastárão nestas fadigas dous dias inteiros; o rio aqui não
he espraiado e igual, mas vai todo dividido em muitos braço3,
em que se despenha por entre grande penedias e ilhéosJ

que tem aberto com o peso da corrente ou correntes.
« Estas correntes se encontrão humas com as outras a lu

gare3, e fazem tão fortes remoinhos e abrem tão grandes
covas no meio da agua (o que chamão caldeirões) que muitas
vezes as canôas se virão neHas. Emfi.m acabámos de passar
este maior perigo á segunda-feira 29 de Dezembro, e se
fechou a tarde, e a alegria com huma vistosa montaria de
porcos montezes, que naquella conjuncção ião atravessando o
rio para a outra banda, e derãO ás nossas canôa muito que
festejar e comer. Ter vencido nesta viagem a Tabóca, he ter
passado na India o Cabo da Boa-Espvrança; mas não quiz
Deos que Jograssemos este gosto, sem mistura de grande
pezar e perplexidade, em que no primeiro destes dous dias
nos vimos. Pelo que viamos obrar ao Capitão, muitos dias
havia que suspeitavamos que o Capitão-mór tinba dado
outra ordem encontrada á ultima. com que satisfez, ou se
livrou dos meus requerimentos.

« Neste dia pois me disse o Capitão havia de mandar duas
canoas diante a avisar da sua vinda aos Indios que íamos
buscar, para que o viessem receber, e elle lhes praticar e
ordenar o que bavião de fazer, e por aqui muitas outras
cousas, em que se fazia totalmente dono da Missão.

I! Pareceu-me não dissimular mais, como até aqui tinha feito,
por entrarmos já no ponto essencial da gentilidade e sua
conversão. Quíz-Ihe explicar a ordem de Sua Magestade e a
do Capitão-mór, e tirando-as para lh'as mostrar, elle se le
vantou em altas vozes, tapando os olhos e 05 ouvido,s para
as não ler, nem ouvir. As palavras irreverentes, com que
então nos tratou em particular e em commum, e os desco
medimentos que disse, e quem he a pessoa que os disse,
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calo; porque não be isto o que sentimos, nem sentiriamos
cousa alguma, . e nos deixassem exercitar o a que viemos,
e e não nos impedirão os fructos dos no sos trabalhos: em
tudo o mais lhe deramos grata licença, para que nos tratasse
muito peior. Depois que esteve menos colerico ou menos fri
gido, declarou, e por todos os modos, que podia, nos mani
festou, que ainda que o Capitão-mór no tinba dado aquella
ordem, depois della dera a elIe outra. O mesmo disse
depois em particular ao Padre Antonio Ribeiro, e bum soldado
cbamado Antonio Furtado, que vem com nome de ajupante,
e deve trazer a ordem da empreza, e a explicação delta, pra
ticando na materia com o Padre Francisco Velloso, lbe disse:
Ab Padre, quem podera fallar I

«Affirmo aVossa Reverencia, Padre Provincial, que em toda
esta viagem vim muito edificado da paciencia e soffrimento
dos Padres, que neUa vão; porque, sendo os trabalhos e pe
rigos, que todos os dias se padecem, tantos, e tão 'conti
nuados, e as incommodidades deste genero de vida, ainda
para os barbaros que nelle se crião, tão asperos de levar,
a grandeza de coração e a alegria do rosto; com que os
passão e desprezão, be admiravel, e muito para louvar a
Deos. Mas chegados a este ponto de se nos impedir, e por
taes meios o fim de nossos desejos e trabalbos, sem nos
valerem leis de Deos, nem ordens do Rei, confesso a Vossa
Reverencia, que a todos nos faltava a paciencia e quasi o
animo; e se não nos alentáramo com os exemplos das con
tradicções. que padecêrão os Apostolos e o mesmo Cbristo,
posto que as padecêrão de gentios e idolatra, e não de cbris
tãos, como nós, estariamos perto de entender, que ainda não
be chegado o tempo de se segar e te pão.

«Algumas boras passámos este dia, cada bum calado para
seu cabo, como anojados. Assim nos resolvemos a encom
mendar o negocio a Deos, e não resolver nada nelle até
chegar e ver, e dabi (se fôr conveniente) ir diante bum de
nós a desfazer estes enganos, ou ao menos até tirar a mas
carar para que não tenha a obediencia alguma escusa ou ap
parencia della diante de Sua Magestade. Mas ao outro dia,
30 de Dezembro, depois de ter tomado porto, nos alvoroçou
e alegrou a todos a vista de buma canôa, que vinha rio
abaixo, e foi a primeira embarcação, e as primeiras pessoas
que encontrámos em todo este rio, tendo já navegado por elIe
a nossa canôa mais de 130 leguas. Os que vinbão na canôlll
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forão logo levado:> aô Ca pitão, o qual o:.> rec.ebeu, c de pádJOu
a canôa para baixo ao mesmo dia sem no-la fazer saber,
nem de nós se fazer nenhum ca o. Vinha nesta canôa hum
Jndio principal da aldeia dos Tocantins, de que acima fizemo
menção, o gual cm outra canôa trazia suas mulberes, que
erão sete ou oito, e elle christão dos que até agora se u avão
por cá; e porque tinba já noticia, que nesta tropa vinhão os
pais Abúnas (/wc esl) Padres de vestido preto, que a im no
chamão, deixou a canôa das mulheres meLLida no mato, te·
meroso de que Ib'as tiras erno , corno se vai fazendo a todos.

« Este Indio 11e hum dos que ha muito tempo foi mandndo
a praticar, 011 persuarlir os que nó agora iamos boscar, e
leva á cidade buma alegre embaixada, que be novas causas
de se vir fazer guerra ás quatro alueias desta mesma nação,
que como dissemos, não querem descer cO,m os demai .
As' causas s~o tod3s falsa., como já temos averiguado, c
qoando fôrão verdadeiras, não se podem cbamar ju ta8
causas. A principal que allegão he, que os annos pa adas
morreu nesta aldeia huma Jndia mulber de bUlU dos no~ os
sugeitos, e que os das ootras quatro aldeias lbe vier'io des
enterrar os ossos e lhe levárãoacaveira para as soas terras,
e lá lb'a quebrárão, como costumão ás dos inimigos.

« Esta vingança tão ridicola e tão barbara, quer agora o
Jndio, qoe leva a embaixada, e querem tambem os Portu
guezes, e Portoguezes religiosos, que se venha vingar com
outra mais barbara. Em companhia deste Jndio vierão sei
da nação a qoe iamos buscar, filho e sobrinho dos Prin
cipaes, oom os qu·aes e com os dous que vierão desde o
Pará não temos perdido tempo, declarando~lhes a tenção
ue Sua Magestade, e a nossa, em qne parece que vão bem
instruidos, e nos tem promettido que não hão ue admittir'
senão o estar juntos, e ser filbos dos Padres, e vassallQs de
El-rei. Pasmei de ver, quão familiar be entre elles este
nome de Rei, e quão continuamente o trazem na boca; e
querendo eu saber, que oonceito fazião da p<!lavra, e o que

.cuidavão que era Rei, f'espondêrão: Jám mnanó eYl1'ba, que
querem dizer: Senhor que não morre. Explicámos-lhe que
immortal era só Deos; mas por este' alto conceito que
fnem es·tes Gentios do nosso Rei merecião ao meno , que
em premio da immortalidade que' lhe attribuem, os defen-'
dessem efficazmente de tantas violencias. »

Aqui acabou com grave pena nossa a suave penna da
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grande Padre Vieira, porque acabou a cart;), ou para me
lhor dizer, acabou o tempo, ou o descuido, a carta em que
elle dava conta ao Padre Provincial do Brazil, da circums
tancias e particularidades desta gloriosa mi são, em que ia
por embaixador evan-gelico hum homem, de qnm se fiárão
importantissimos negocias ás Potencias mais poderosas da
Europa; sendo sen ivel a falta do fim desta preciosa carta,
que sem duvida nos mostraria o fim desta jornada com a
.miudeza e clareza que costuma seu autor, que não póde
deixar de can ar aos leitores grande parte da mesma pena,
que nos tóca pelo gosto que tinhamos de copiar e ler me
.morias, que além de serem gratas a quem a lê, e fazem
respeilaveis pelo grande espirito da conversão <las almas que
nellas se divi a; ficando certos que o seu raro fervor deu
lugar ao problema, se o Padre Vieira foi tão bom Missio-
naria, como tinta sido orador. ,

Posso aIIirmar que tudo o que topámos entre as mais
.noticias para esta historia, pertencentes a este grande beróe
do muito que obrou o seu zelo peros anno em que illustrou
esta missão, he prodigio, he assombro, e em huma palavra
acções beroicas do grande Padre Antonio "' ieira. O que
melhor se verá na segunda parte da nos a Historia para
credito da Companhia, gloria da nossa Vice-Provincia, e re
commendação á posteridade de bum tão benemerilo filbo seu.

Mas porque a re13ção da jornada não fique no ar, satis
fazendo a noticia do fim della com outras que temos da ma
.teria, sendo-uos' impossivel acompanbar com o estylo, o
que nos roubou o descuido na falta daquella carta, di
remo o que acbámo, que po to nos falta o testemunho
de vista como de IlUma tão autorisada penna, temos o de
lIum dos companheiros pelo que tóca ao fim desta missão,
c a de outros expertos Missionarias pelo que re. peita ás
noticia do rio, que njo desmerecem na verdade, o que per
dêrão por desgrilça naquelle estylo.

60



CAPiTULO 1'v.
CJ'0NTINUÃO AS NO'J1ICiIAS DA i\IíssÃ!ü E RI{) IJ'OGA-NTINS,•

. Para c'onl:inuarme's ii. (Jlesbbpçã'a do fio he ~reéístJ valer
'mo-nos dos 'aponltamentos que sobre ellê nos deixou o Pa'clre
Manael dia 1\fotta, pot ra'Zão da ent'rada ê missão qUé nelie
fez rro annó de 1721, c'Ontimiabdo 'a:o mesmo tempo â 'via~

ge,m do Padre Vieira pela re}açã'O que temoS cYe ,bUm dos
Padrés que o acom'panhou, ain'dá quê dímilll'lta {la que
parece, por não ser tão miudo nos se'us diarios.

Vencidas as cento e trintaleguas at'é acaoho'eira da 'raboca;
:forão navegand0 os Padres tio acíma por espaçe de dnco
,dias, íneUidos sempre fiO rumo dê entre 'sul e leste., 'c'uja n'a
vegaçã'o 'foi a melhor, por vogarem às Ican'ôas com menos
perig'ó e ~ménot' força ldé Irémo's, livTes jã üe oachoeifas 'e do
fl(') da 'correnteza 'que deltas resultava, para sustentar'à
qual 'era necessario 'a~untar â arte as forças da natureza.
Ao setim'eJ 'dia deixárão ã mão 'direita. o rio Arary, ao qml'1
os POÍ'tug'uezes 'chêmavão e rio dll Saude, 'e na verdade
'oa''rece ter'em razão e he cer.to 'o 'que nos deix:ou es:eripto
Iô 'Pa:dré 'Je=rOByino da Gama, iWe'u 'me'stre que f(ji, e que
'viaJOU com Stlas pere'gbnaÇ'ões p'0r ;mar le terra, q'uimt'6 vhi
do eirbo ·do nOl'Íte e tio das ~Ú1azonas até b i'rõ clà Pratà
cabo '(fé sul, Hmltes /ao 'aomin'ró portugueí nas pai'tes d!J.
'Aínerica.

E'ste ~1í'ssidn:arj'ó, seJ.1d'oL.b lIa trOl)3 'em qu'e Bra 't'ãbo
TIO'In!i'n\gds Portilho (o ma1is i'nsl 'ne se'r'ba:n'ejó que t'eve b
~st:l'do) e cbêgando '3 leste 'Í'i'0 'l!la Saúd'e mnWo 'enfermo e
coberto de chagas, o mesmo f01. lavar-se qU'e 1fiel1r riVTé e
inteiramente são, podendo-se lhe dar o nome de Jordão;
porque até na côr imita este suas aguas; he abundante de
muito e singular peixe, assim como os ma tos que lbe acom
panhão as margens abundanti:ssimos de caças até topar o
gosto com o mimoso de Portúgal na perdiz e coelho) que
tambem havia, posto que em menor abundancia. Não corre
com presumpções de grande por dar mostras de não ser no
verão .navegavel, porque manclados em canôa pequena cinco
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Ip.dios ao de~GobriJI:lento, .i4 ao quinto d;Ía não pQdi~o romper
o~ tÇl1lOCaeS, e apen:;ts inforrn,:írão os da tropa c.om o mesmo
Qesengano.

Da boca 4e te rio fOI:âo os nossos Bavegan~es bu~cando

sempre a. rpadre dos Tocantins, gastando na viagem sete
dias até encontrarem da parte direita ao rio Taquanl:lOnha,
3,ssim ch~mado da nação que delle bebe de mistura com
o~tras IWÇÕCS, toda.s barbaras e com fama de guerreiras.
Na boca de ~e rjo dispoz a natureza uma ilhota de areia,
que he o melhol' viveiro de tartarugas de todo aquelle gen-:
tilismo, que pelo tempo da postura leva innumeraveis para
o seu sustento, })3ra supprir com ellas a falta de peixe do
:rio e a penaria de caca daquelles matos. AcMr.ão ps nossos
na margem algumas pedras como as que cbamão de aguia,
do tamanho de ovos com miolo dentro, cuja ma a affir~

mavão os Indio ser admiravel remedia contra febres. Este
rio Taquanbonha ficou muito celebre pelé} entrada que Delle
fez o Padre Manoel Nunes, sem o intimidarem, nem a mu.i
tas Gachoeira , nem a faHa de viveres, 413 que he faminto,
nem a hnrbaridade dos naturae , porque apez~r das mes
ma dimculdaces desentranhou de seus sertões a belticosa
nação dos Poquy , de que a m,esma hi toria, que levaDios.
dará a seu tempo curiosa e agradaveI noticia, quando che
garmos ao anno de 1649.

Farão subindo mai cinco dias o rio, e á larga distancia
se descobria d~ parte 4e oe te \) grande rio Araguaya, que na
largura da boca, com que parece, queria trag,ar ao mesmo
Tocantins, bem mostrava a grandeza do corpo, com que
entrava soberbo a disputar com elle maiorias, a não encon
trar a mesma infelicidade que os rpzcmdes rios, quando são
receb~dos dos pequenos' que com o cabedal das agnas, que
nelles depositão, vem a sepultar o mesmo nome, com qne se
fazião de antes tão fama. os; engrossando com o peso de
suas correntes a quem lhe orrerecen o sepulchro para lhe
roubar a gloria, e para prova de SUfl grandeza baste-lhe
{luviGlal' o comprehensivo juizo do Paclr,e 'ieira, qual dos
dous era o tributaria, e a quem se devião as regalias de
·senhor.

Foi este Fio descoberto pelo Cap'itã,o Domingos PintQ
da Gaia, no anno de 1719, e notou asna curio idade, que
foi grand('l, como tambem o seu merecimento' que toman
çlo-Ihe a altura logo oa enJ-r;Jàa (la l/oca em sei grilOS de'



latitude austral, entrára pelo rio Tocantins dentro até a
altura· de doze gráos e vinte e dous minutos. Já daqui para
cima ia o rio Tocantins menos largo; porque menos rico do
cabedal alheio com mais alguns dias de navegação se farão
chegando as nossas canôas ao lugar destinado, porque já
corrião ares do mesmo sertão que buscavão. Mas antes que
cheguemos quero advertir que por este rio Tocantins a
baixo descêrão de suas cabeceiras no anno de 1723 dous
Portuguezes e bum preto fugido da tropa, que andava no
descobrimento das minas do Goyazes, que com e/Jeito se
descobrirão nas cabeceiras do dito rio.

E em1746 desceu o cabo àehuma tropa com alguns solda
dos da sua bandeira, vindos de S. Paulo, quechegarão ao Pará,
deixando a tropa arranchada sobre as margen do mesmo
rio, emquanto não voltava; por signal que estando eu nomeado
pela Junta de Missões para decidir o captiveiro dos Gentios
(como theologo deSuaMagestade), cuja condição senão podia
averiguar na tropa de resgates, lhe mandei declarar livres e
isentas de captiveiro algumas presas que trazia, e quiz ven
der no Pará, por serem feita contra li leis de Sua Mages
tade, por mais que clamava que tinbão sido feitas em boa
guerra, para o que o dito cabo não tinha mais autoridade
que a arbitraria, prevalecendo o dil'eiLo natural dos pobres
lndios e Iudias á presumpção de semelhantes sertanejo I

que não deve offender a liberdade dos naturaes, sem mais
crime que a infelicidade de os toparem no rio na occasião
da passagem.

Já o nosso cabo e capitão da tropa se ia fazendo com terra
e ao mesmo tempo dispondo já da viaO"em como sua, e de
como havia de trazer e di pôr dos Indios que ia buscar,
obrando alguma acções directamente oppostas á liberdade
dos miseraveis, á qual parece qnerião anticipadamente fazer
as exequias e sepultar nas aguas do mesmo rio. Pareceu
aos Padre dissimular por então a liberdade do cabo, que
só nelle queria o seu de potismo a houvesse, tirando-a ao
mesmo tempo que aos ln lia, ao Padl'e, a quem Sua Ma
gestade fizera arbitros daqueJlas rerlueçõe ; até que che
gados finalmente á povoação do Poquigo:íras, e mostroll
tão absoluto e independente, qne nenhuma disposição deixou
fazer ao Padre Vieira, que era conduzi-los tOd05 com suavi
dade, e não o e pantar com alguma determinação que
pncle. se rJel!encr:lr cm violf\nc.i:t. :\Ias essa Tnesm:t Mmar:!;



que os Pallres pretendião para meltel' em força n:.JS redes
aqnellas ovelhas innocentes, he qne o cabo não queria, por
não perder o lanço, que o seu Capitão-mór e seu apani
guado tanto e mais que tudo pretendião.

Avi ou logo o cnbo aos Indios pa ra que ~e dispozessem
ao embarque, porque não permittia o tempo mais demoras;
e como trazia comsigo um mulato, grande lingua, por sua
intervenção mandou praticar aos Indios Principaes se não
mettessem com os Padres, porque sem duvida os haviiio
privar das muitas mulheres que tinhão; e lhe não bavião
permittir os costumes patrios, com que farão criados; que
os Padres erâo hnn pobres, que pouw ou nada podião dar,
embora fossem liberaes no prometter, que o Governador os
esperava com muita ferramenta e premias, com que os
havia receber, porque como guverno tudo linha na sua mão.
Não r'eixárão de ter entrada os fingimentos e promessas do
cabo na inconstancia daquelles barbara timidos por natu
reza e por natureza vários. Ias ainda a sim nào faltárão
muitos meno grosseiros no discurso, que a furto com medo
no capitão buscavão os Padres TIa sua choupana, e lhes
declar3vão a sua vontade e desejo de se pôrem só nas
sua mão, como asylo mai seguro das suas liberdades, e
não as prome a do capitão, que promettendo muito no seu
sertão, nada havião de cumprir quando os tivessem fóra
llelle. Que uma grande parte dos eus parente estavão
resolutos a não deseerem para baixo, enão entregue á
confiança dos Padres em nome do Rei, que es e nunca
havia de faltar ao promettido.

Incentivos erão estes para abalar mai::; duro coração, que
o do Padre Vieira. a quem parece falLava o :mimo, porque
lhe sobejava a prudencia. Resoluto pai com a approvação do
companheiros a não dar mais tempo ao tempo, vendo tão
proxima a retirada das canôa , em que e\les preci amente
]1avião ser obrigado a voltar, se foi ter com o Capitão para
que em nenhuma cil'cumstancia podesse allegar com ainacção
dos Padre por falta de requerimento; foi-o di pondo com
a suavidade, e palavra~ muito propria' da sua bella indole,
(querendo por ultimo ler-lhe aR orden que trazia de EI-rei,

e do Capitflo-mór da Praça o dito cabo com ou aelo atrevi
mento, digno sem duvida da maior ceo ura, e não menor
castigo, empunhando a espada huma vezes, e outra mu
(li1nrlo llella a m~o .. para al' pê1r nos omirlos. rntroll a
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grit;Jr com desentoadas vozes dizendo ~ repetindo: - Padre,
não me tente, e que elle não era pessoa que o mandassem
á sua ordem (já se nUo lembr(l.va da safra, e do malho, E!
queria metter entre hum e outrÇl a pacienaia do Padre An7
tonio '\ ieira). Que se não havia sujeitar a sacerdotes, erpbora
fossem Arcebispos ou Cardeaes; porque tinha o seu Gover
nador, a quem.ó estava sujeito, e cujas arden bavia seguir,
Que lbe n50 embaraças e o embarque, e deixa se os Indios
e lIe não mettesse com elles, porql]e ásua conta e tavão, e por
sUQ conta havião de ir, e quan(lo errasse ~nba no pará su
perior que lhe applicasse o castigo -.

Não ob, tante a desattenção e contumacja ~o cabo, replicou
o Pa,dre VieirQ o deix,asse praticar os Iudios, por saber de
certo que a metade deltes estavão fiques em não seguir via~

gem, não sendo pela direcção dos Padres, o que elle agora
pretendia impedir com ITI'cIni festo perigo de tan·ta~ almas,
q·ue por sua conta era inevitavel se perdessem nos matos,
podendo vir todos para baixo entregues ().OS Missionarias,
como Sua Magestade mandava, eo Capitão-mór na sua ultima
ordem lhe ad\Tertia obedecesse.; a qual elle devia ob ervar,
por ser po terior ao regimento que delle recebêra; porém
o cabo teimoso lhe respondeu que quanto aos Jndios, nunc:).
havia largar mão deltes, e quanto á ordem posterior, que
bem lhe podia o mesmo Capitiío-mór ter passado outra em
CO)1 traria.

Aqui calou o Padre '\ ieira e se retirou á sua choupana a
consolar-se com os cornpa.nbeiros do mallogrado daquella
viagem depois de tantos e tão graT,ldes tra1)3lhos da jornada,
vendo ficnr-lbes atrás tantÇls ovelbas perdidas porque a te
nacidade do cabo nao qQcria entrega-las ao cuidado de seus
verdadeiros pastores. Tres dia deu o Padre' leira ao sof
frimento, não sendo ,ouvido, nem con ultado em materia aI..
guma, eo que mais era J;lem a,inda poder fallar com os Jndios
ás cl!:1rQs; porqt1e temia 0 cabo, qüe os Paclres lhe prati
cassem o Gentio, e lLle embrenl)as 'em nos matos; nté que
consultado o negocio com Deos, e com os companbeiros, o
buscou ultimamente pa.ra fazer o seu requerimento em fór~a;

escolbelloccasjão em que ,estiv.essem juntos os P,0rtuguezés,
e diante delles e dos Padres qQe em sua eompanbia leva,va,
no me mo quaFtel do Capitão, em 5 de Janeiro de 16.54, lhe·
le.u terceira vez ilS ordeos de EI-rei.e do Gov:el'nador, e lhe
pedia hm;na re posta posi~ivaJ e a ulJ,ima resolução em ne-
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goeio de tanto peso, que llle requeria da parte de Deos e de
Sua Magestade lhe entregasse a disposicão dos lndios, que
pretendia praticar com verdade e li ura, e tirar o medo aos
que não querião descer, não sendo por intervenção dos Pa..
dres, e em poucas palavras lbe disse se, se queria bu não (lb
servar neste particular as ordens deEI'-rei edoCapitâo-mór?
A isto re pondeo o r. Gaspar Cardoso, cabo da. tropa,
como se fanasse Ijom o oillcines da sua tenda, que por então
não era de guerra, por mais que a pretendia fazer aó
Padre Vieira - Quanto ás ordens de El-rei, não as posSá
guardar: quanto ás do Capitão-mór, hão quero.

Com esta 1'13 posta tão patbetiGa, como secca, desenganou
ao grande Ussionario j evarão apostolico, a quem respeitár-ão
na Europa as maiores te tas, e que tinha concluido negocio;
grandes com os mini tI'O das mais altas Potencias. Tudo
se perdeu neste dia, poi'que nem os Padres com tão fortis-
imo dese.ngano se mett'êrão dalli por diante com a ex

pediçün, nem o Capitão deu tempo pára mais, que o fazer
embarcar os ln'dios) convidando-os com muita aguardente
'que levava abríndo francamente as fra queiras e chaman
do-(,)s com grand8 alegria, até que vendo nâo cbegarem mais,
não seatreventlo ,a obrigar com a força os que ficavuo, por
não espantar os tIue vinhão, inandou com toda a diligencia
embarcar os Padres e mais trem, e botadas para fóra as
canôas, entrarão á laborar remos; que junto com a corren
teza paredão as can'ôa no Cllr o a tan tas setas despedidas,
desandanda em polICas horas o que tinllão montado em
muitos di'as.

Erã0 por todosnül ulmás, filiando ont1"as tantas no ertão,
e o que mais sen'tirã'o os Padí'es erão áS almas dos inno
centes quebaptisitrão os dias que ahi estiverão, na confiança
de que viessem toà0S, ou deixaria fioar com elles hum Padre,
-e cederia finâlmebte o 'Capitão a buma força tão grande, em
que toda a causa, por ser de Deos, era o principal agente,
iR não dar com bum coração tão duro, e com huma cara,
'Como dizem, de f:erreíro, em quem predominava mais a
c0biça qu'e a razão .e chri tanaade. Bem mostrou, quando
'Se f(1)'Í chegaJmG10 áo ipl'irneir0 povoado, repartindo pelos sol
'€la'd'os à'lgli'!I'lá's família, levoand~ pata a Stlá roça outras, e
a inaior ,parte elá génte na aldeia de Ibyrnjúba, ou Morá
júba ii orden ~'o 'CapiWtt-ÍÍlôr, pa1'13.The tratar do seus têi.
b1ac0"S, e laVolm'1<lS ·(tue não 'fiOà'vãb longe. Chegárao nnal-



- 478-

meute ú ç,idade do Pará, recebendo o Capitüonso lJra{:os do
Governador .repetidos vivas pelo bem que guardára o seu
regimento, a que se seguirão os Euges dos apaixonados a
bum servo tão fiel para eltes, como infiel para Deos.

aPadre Vieira u 'sás desconsolado se partio logo para o
Maranhão a esperar novo Governador, com meno embaraço
e maior segurança á conta que pretendia dar a Sua Mages
tade so1)re hum atLentado tão manifesto, que se lhe fizera
nesta Missão dos Tocantins, e o pouco réspeito que ambos
mostrárão ter ás suas reaes ordens. A occasião era boa;
porque o portador estava já no Maranhão de verga de alto
para a partida; e a não ser chamado a mais Supremo Tri
bunal o Capitão-mór, e com morte qua i repentina, não lhe
faltaria que purgar sua ambição no~ requerimentos e defezas
dos seus excessos, como por costum~, em todo tempo do
seu governo. Ao mestre Gaspar Cardoso foi mais facil o li
vramento, desculpando-se sempre com as ordens de eu
Capitão-mór, que, como estava morto, não podia já ser cha
mado a juizo. Esta defeza porém lhe não havia valer, quando
estas cousas fossem tomadas pelo Juizo Divino; porque como
cbristão tinha lei, que o obrigava a antepôr o divino ao bu
mano, e não offender a Deos e ás almas daquelles misera-

I veis, por não faltar ao regimento do seu Capitão-mór, que
mais valera fosse de salsa e cacáo, que não de buma fazenda,
em que se empregárão os preciosos thesouros e infinitos me
recimentos do sangue de Jesus Christo.

No anno seguinte recuperou esta perda o Padie Francisco
Velloso, indo buscar voluntuio, o que então deixou violento,
e sem mais cabo nem soldados, que hum unico Portuguez,
por então cirurgião, tirou da mesma parte, não só o resto
destes, senão muito mais, que passavão de mil almas, com
que fundou a grande aldeia do Espirito Santo, na Ilha do
Sol, como nos dirá com mais miudeza esta Ilistoria na se
gunda parte ou segundo tomo.

Partido para o Maranhão o Padre' ieira com os olbos
longos na promoção de novo governo, com que esperava
melhorassem os negocias da christandade tão mallogrados
pela ambição, querer ter nelles a melhor parte, depois de
huma feliz v:iagem, que bem a merecia ter boa, quem tinha
tido a antecedente tão penosa. Chegou finalmente a receber
1)OS braços elo Padre Superior da casa o Padre ManoeI Nune
c mais reli!liosos aguelJe cordial afl'ec to, com que era de
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todos amaLIa, cQmo Pai, e attendido com respeito, como' Su-'
perior de toda a Missão, que nelle parece tinha librado todos
os seus augmentos, e não pequenos, os que o eu valimento
lhe alcancafa da Magestade em beneficio das ovelha e au
toridade «1os pastores, tão abatidos com os governos ante
cedente, que o menos mal· era o desprezo do ~fi sionarios,
á cuja vista erào ao mesmo tempo invalidas, espantados e
de'pedaçadus os rebanhos, com notavel perca do adianta
mento das re«1ucç.ões dos gentios, que tanto recommendára
ao nos o cuidado, e agora zelava com particular attenção
aquelle piedosis imo Pai de tas cbristandade o Sereni simo
Senhor D. João IV, nomeando Governador do Estado (e foi
o ultimo do seu feliz rein3elo) aquelle raio de Marte, aquelle
felicissimo Capitão, terror dos I10lJandezes de Pernambuco,
e hum dos seus principaes re taur3dores, tão bom soldado
como cbri tão, Andl'é Vielal ele Negreiros, bem conhecido na
l'epubli a militar pelas heroicas acções, com que acreditou
a armas e deu ampla materi3 Ú IIistoria daquella re~lélU

1'3.5.0, eom reputação, expel'iencia e valor invicto. Yinha elle
agora a colher no lIIaranhão o fructo das muitas palmas que
tinha cortado em Pernambuco, emguanto no me mo lugar,
aonde alcançou tanta gloria com a e'pada. não ia receber o
que lhe era devido pelo ba'tão, recebendo-o aquelles mo
radores duas veze Governador, por ser huma da dua,
glorio o libertador elas suas vidas e da suas fazenda . E te
aquelle beróe, de quem o grande Padre Vieira, que nada
tinha de li ongeiro, na carta, que escreveu a ua Mage tade,
do Pará, cm ti de Dezembro de '1655, diz: l( Tem Vossa Ma
ge tade muito poucos no seu Reino, que sejào como André
Vida\. ... He tanto para tudo o demais, como para soldado;
muito christão, muito executivo, muito amigo da jU:itiça e da
razão, muito zeloso do serviço de Vo sa Mage~tade e ob er
vador das suas reaes ordens, e sobretudo muito desinte
res ado. »

Quasi ao mesmo tempo, que o novo Governador buscava
occupar o lugar do seu governo, partira improvisamente
para Portugal (pelo não poder di pensar a nece' idade pre
sente) o Padre Superior da l\lisSão illtonio \ ieira, a bu~car

aos pés de seu Clementissimo Soberano o remedia dos af
:flictas Missionarias, e desconsolados Jndios, huns e outros
por falta delle vexados e perseguidos dos moradores do E 
tado, e o mesmo foi chegar o Padre a s:.11vamento, que ser

Vi
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bem ouvido e aceito da i\Jagestade, voltando para o Maranhão
de, pachado com a me,ma pres 'a, com que tinha sahido
delle ofi'eodido, não ga tando mais n:1 vi'lgem que 31 lias,
tempo em que já achou no eu governo ao solicito André
"ielal de Negreiro, que recebidas as ordens reaes, 'om igual
zelo, que destemido animo, as fez dar logo :i exocução, par
lindo, com a maior brevidade que lhe foi passivei, a fazer
a mesma diligencia na cidade do Grão-Pani, por serem as
ordens tão favoraveis:lO lndios, como aos moradores entre
os termos da pos ibilidade e ju tiç,é) ,

A' sombra de te grande protector da christ<1ndade pelo
muito que ajudou o seu zelo, e o seu mando ao' lissiona
rios, como o mesmo Paure Yieira confessa na mesma carta,
navega tambem para o Pará e te solicito Superior, e columna
de toda a Missão, a pôr em execuçào o que sempre trouxe
no pensamento e impresso no coração, a funelação do Gu
rupá e entrada do rio Amazonas, promeLLendo-se estas e se
melhantes emprezas, fiado nas grandes esperanças que lhe
oflerer,ia o catholico zelo do novo Governador, com as mãos
expeditas, tão promptas, como libel'aes, para concorrer para
tudo o que fosse em maior augmeulo da conver ão do gen
tilismo, que era o que l1a Iagestade ordenava, e pa ra o que
elJe de boa vontade se oflereda. Recebêra oGovernador André
'lidaI algumas ordeu de El-rei, que pedião a sua as i tcn
cia no Pará, e corno era prompto no seu real serviço, partio
logo para esta Capitania, e por conseguinte o Padre Vieira,
de cuja autoridade e letras fiava tambem Sua i\'1agestade o
importante negocio de muitos captiveiros de lndios, que se
mandavão averiguar na Junta das Mi sões, em que o dito
Padre era o principal votante, Com veuto em pôpa, levando
dons Missionarios, que deixou no GlJl'upá, foi breve a viagem,
e por conseguinte a cbegada do Padre Vieira ao Pará, que
não foi tão occulta e tão puuco acompanbada, como a reti
rada; porque o olhavão agora com outros olho, pelas at
tenções com que o vião tratado do novo Governador, que
além de dar o seu a seu dono pelo merecimento do Padre,
olhava tambem para as com que o via recommendado pela
Magestade.

QLlizera o bom Padre Antonio Vieira ver-se agora ex.pedito
para partir á sna de ejada conquista do rio Amazonas; porém
o exame dos captiveiros e varios ontros negocios do serviço
de Deos e . na Magcstade forão os que por então lhe tirúrão
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das mào:> o arntlo, com que pl'etendi:l lavr:H' aCjuclles er
1.1)0", e semear o gl'ão do Evangelho entm hum Wo dilatado
gentilismo. Não qlliz pOl'ém perder a oc(~asiJo, que o tcmp-o
lhe olIerecia para a conqnista na liberdade, C(ue alcnnç~rào

muito Jndios natllraes daquelle rio, que os Portuguezes.
semlo elle" amigos e confederados nossos. tinhão npanhado
e mettido em injusto capliveiro. Por virtude elo exame e
m:lior numero de votos, erào agora restituídos ti SI1:J. ingenua
1iberdaLle mai de em Ioclios, que o Padre Superior com li·
cença e autoridade do Governndor entregou ao Padre t\utonio
Ribeiro e seu companheiro Gel par liragoso, para que os 1e
vns e em sua compauhia, e os expedi sem dns mesmas al
deias, de que tinhão o cuidado no Cumutú, para as ::>uns terras
com as novas certas da ordens reaes, que tinbão vindo a
seu favor, acompanhada de hum tão granue Governador e
pai cio::> Iodio', como elles mesmos experiment~rào, e o tempo
lhes mostrari<J, quaodo Sv resolve em n sahir dos eu.' matos
para e fazerem filhos de Deo . Que dos Paelres da Compa
nhia j"1 sabião elles por fama o C(uanto cuidavào e zelnvão a
commodiclade e isempção dos Indios, sendo entre elles o mais
a"ignnlado o grande 'ieira, cujo nome retumbava pelo io
terior lia sertão, levado por aquelles rios, pelo muitos que
o tinhfio experimentndo protector, e o melllol' tulor na ua
menoridade; por fluem elle tinlla po to em perigo a sua vida,
:lrt'iscado o ~redito e offereciLlo con tantc seu fervoroso peito
ú balas lia emulação e ao tiros eh invej:l. Aborrecendo
aos c'gos apaixonados, porquc amava aos Indios, como ima
gens do Creador, não sc dcscuiLlando porém nunca de os
per uadir :la serviço dos povos, sempre como livres, mas
nunca corno e cravo,

Com tatltos e tão opportunos embaixndores, expedio e so·
licitou a prudente conclucta do Padre Antonio \ ieira ao grnn
de ~lis ionnrio e lingua o Padre ~ntonio Ribeiro, e seu com
panheiro, com oruem expre sa de recommenLlnr aos Indios
avisassem aos parentes, que dentro daquelle mesmo anno
esperas"em o Padre Vieira, que s m clllviLla, ou elle, ou outros
na SU:l falta o haviiio de ir bu~car ús sua terra para vive
rem alcle,ados obre as, margens do mesmo rio quc hnbitavão,
para serem va'sullos uc bum tão gr:Jncle Rei, que LDiJis tinba
de pai, GJue de ob rano: <lonLle livres de inquietaçãe dos
brancos, a~ alto dos eus inimigos e violencias dos serta
nejo , viv'irião em paz na companhia dos seus Padres, de
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quem receberião com a doutrina e cuidado das almas o trato
e allivio das pessoas. E para que a expedição se não demo
rasse, por falta de meio, ordenou mais aos Missionarias se
fossem provendo de canôas e de tudo o mais que lhes pare
cesse necessario para huma tão importante entrada, assim
para o serviço de Deos, como de Sua Magestade, que nada
mais desejava, que a noticia de ficar effectuada esta espiritual
conquista .
. Bem advertidos das sabias industrias de seu Superior,

partirão os nossos Padres, que havião de ser os primei
ros descobridores daquella tão appetecida terra de promi 
são, pela qual se esperava corresse, não só o mel e leite da
Santa Doutrina, senão agua purissima do Santo Baptismo, em
que pretendia o apostolico desvelo dos filhos da Companhia
de Jesus, verdadeiros observantes do instituto de seu anta
Fundador Ignacio, lavar a tantas almas, por quem tinhão já
corrido caudalosas correntes de infinito sangue. Com esta
alegre tropa de cento e tantos Indios cbegárão os nossos Mis
sionarios ao Camutá, e ao mesmo tempo que discorrendo
pelas alderas deIle buscavão canoinhas e 1ndios para o trans
porte dos embaixadores, os ião enviando pelos rios, conforme
a capacidade das embarcações, e elles tão alegres com a
commi são de convidar os parentes, e darem as suas embai
xadas pela boa instrucção do Padre Ribeiro, para isto o mais
insigne, que brevemente se expedirão a maior parte, dei
xando aos Padres esperanças firmas da grande colheita do
anno presente, para a qual entrárão logo a preparar os ce
leiros, que erão os meios para conseguir a jornada; e não
se enganárão, porque esta prodigiosa industria do grande
Padre Vieira foi a pedra fundamental do estabelecimento
das cbristandades do rio Amazonas, e a chave mestra com
que se abria a porta áquella grande conquista, de que farão
primeiros descobridores no espiritual os Padres da Compa
nbia, como mostrará a Historia nas muitas e populosas al
deias, que por todo elle, e pelos rios que nelle desaguão,
fundárão e estabelecêrão, conduzindo não pouco para o seu
feliz principio os 1ndios libertados, que tinbão ido diante,
publicando, como pregoeiros, as conveniencias da compa
nhia dos Padres, e· as ordens do Rei tão favoraveis aos 1n
dias, que tinhão cbegado, acompanhadas de hum tão bom
Governador, e tanto 3'CU amigo, como prudente. Mas porque
este famoso rio ha de ser o glorioso theat1'o e campo da
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batalba dos Missionarias ua Companhia, não pareça fúra de
proposito o tra ta rmo com mais miudeza e cl::Jreza (da que
tocilmos por incidente nos principios desta Ri toria) dos seu
primeiros descobridores, da sna situaçâo, e braços de que se
compõe o corpo deste dilatadissimo e agigantado Briarêo.



CAPITULO v.
DOS PRDIELROS DESCOBIlillORES DO RIO AlIIAZONAS, SEGUNDO

O QUE HEFEIlm1 A.S IHSTORlAS ESTRANHAS, E DO SEU

DE COBRBIENTO PELO NOSSOS POIlTUGUEZES, co~<;,omrE

AS NOSSAS NOTICL\S :l1A[ ;\IODEnN.\.. NOS HELATlo.

Na divisão üas Capitanias, que fizemos no terceiro livro
desta hi toda, tocámos com brevidade alguma cousa de te
celebrado rio, mas com tão diminuta notici3, flue julgamos
por melhor mudar de parecer, eoITerccer aos leitores o que
achámos, não só em autores diversos, senão o que no llei
xárão escripto os no.:>so antigos', entre os quaes tem o pri
meiro lugar o sapientissimo matllemaLico, o no~so Padre
Samuel Fritz, de quem ouvi dizer ao in igne astronomo de
Sua Magestade Fitlelissima, o Padre Ignacio amartoni,
ambos da Companhia, rj"uando agora veio ao Pará:í demar
cações dos dous Dominios, que pasmava como o Padre Fritz
c.om um instrumento tão limitado, como o que trouxera de
Quito, tinha calculado tão exactamente o rio Amazonas,
que só poderia padecer alguma duvida na maior ou menor
distancia dos calculos, pelo que elle Padre Samartoni tinba
experimentado, quando por eUe fez vingem ao nosso arr:1ial
do Rio Negro. E se succeder tornar a repetir o que já dis
semos, será tão pouco, que merecerá dos leitores o perdão
pelo trabalho, que agora tomamos de copinr as mais eguras
e exactas noticias, que achámos escriptas sobre elle pelos
mais antigos Padres da Vice-Provincia que o navegárão, em
que me fundo, sem mais experiencia que a com que elles
procurárão por então averiguar por si e por outro a ver
dade, que não duvido se poderião enganar como homens
sem instrumentos que os guiassem a ponto fixo. Nelles se
fundará esta nossa relação com respeito sempre ás sapien
tissimas observações de Monsieur Cados Condamine, sacio
dignissimo da Academia Real das Sciencias de Pariz, na sua
viagem que por ordem da mesma academia fez de Quito
para o Pará, de donde passou para a Europa, depois de
termos a fortnna de o tratar por nosso hospede até a Sl1a



partida. '~ào pretendemo' fazer I)pinião, porque nada llize
mos de nosso. Desejamos copiar sem confus io e sem o
embaraço em que as achamos, as noticias deste famoso rio
e mais braço que com elle se abração: cada hum siga o
melhor, que o mais verdadeiro Deos o sabe.

Conta-se por primeiro descobridor do rio Amazonas Vi
cente Anne Pinçon, que embarcado no porto de Palas na
costa de Andaluzia em 13 de Novembro de 1499 com seu
sobrinho Arres Pinçon, apartando primeiro em Cabo-Verde,
proseguio ua derrota em 13 de Janeiro de 1500. Passada a
linha para o ui, de c~brio ocabo de anta Agostinho, e indo
'orrendo a costa para o Poente, atravessou a grande boca
deste rio até dobrar o cabo do Norte, e seguindo a me ma
costa quarenta legoas, entrou pelo rio Yapocó, nome que
lhe pozerão os Indios, e depois se mudou no de eu desco
hridor, chamando- e o rio de Vicente Pinçon, de donde pas
sou para as [ndias de Castella, sem Jevar mais do rio Ama
zona', que a vista de pa sagem, quando lhe atravessou a
grande boca.

Ao mesmo tempo, porque no mesmo anno, e qua i no
mesmo mez apartou felizmente Pedro Alvares Cabral em o
porto, a que deu o nome de Seguro, na co ta do Brazil,
guiado da Providencia Divina entre o perigo, de huma tor
menta, que quando Deos qller o proprio n:mfragio ão o
J 1elbor norte para o maiores de cobrimentos. Por e te
com que agora se illu trou a fama deste grande general
ficou o Brazil pertencendo ao dominio porLllguez, e pela
bulla do . upremo Pa tal' Ale. andre 'I dividia a America
cm Portugneza e Castelhana l'ccbando- e e ta menor por-
ão lia sce[Jtro portuguez com o dous maiores rio, de que

temos noticia; o da \mazona, da banda do norte, prin
eipi:.llldo do rio de Yiceote Pinçou aonde e fincou um
marr..o por parLe de Portugal, e o rio da Pri1ta, da parte do

ui, de que era a melhor balrsa a nossa flJrtis3ima praça e
Colonia do Sacramento, demolida j~ pelos tratados novos,
ou para melhor dizer ao pre ente, e ilha de anta Catharina,
não muito longe da foz elo dito rio da Prata.

Feita a divi ão pela linha mental do Summo Pontitice, pelo
descobrimento feito por Cabral \10 tempo do mais mimoso
filho da fortuna, e o mais afortunado Rei ele POI tugal o Se
renis imo Senhor Dom llanoeJ, de esclarecida memoria, a
subdividia eu f11ho o Senhor Dom Joüo Jlf pai da
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Companbia e funelador della neste reino, em quatro Capi
tanias, que repartia com varias Donal.arios. A primeira, crue
he o objecto da nossa bistoria, ao insigne bistoriauor ela
Asia o grande João de Barro, com o nome de Maranhfto,
que elle pretendeu descobrir e povoar pelos anno de '1535;
porém a infelicidade de lllim naufragio na sua barra fez de
sistir aos povoadores da pretenç50, como jú dissemos. A
mesma infelicidade experimentou Luiz de Mel.lo da Silva,
pelo' anno de 1540, tendo-lhe feito o mesmo Sereni simo

. Hei doação della, supposta a desistencia de João de Barros,
como fica dito.

Ao mesmo tempo que o infortonio divertia a estes menos
venturosos exploradores por mar, intentava o seu d sco
brimento por terra, e pelas suas cabeceiras, o Marquez Dom
Francisco pj arro, fiando esta cmpl'eza do animo deste
mido de seu irmão Gonçalo Pisarro, que sabio de Quito
para clJa em Dezembro ele 1539 com 340 soldados, 4,000
Juelios e 150 cava lIas, sufficienLe numel'O para tão !,,"rande
expedição. Desceu pela pr'ovincia de Quixos, depois de ven
cer com a resoluta intrepidez de seu animo a serra nevilda
até topar com hum rio, por cLljas margens continuou soa
derrota por mais de cincoenta leguas da parte cio norte,
aonde notou se estreitava muito o rio entre duas penbas,
que lhe não dava mais largura que a ele vinte pés geoOle
tricos. Aqui passou o rio o commanelante com todo o exer
cito para a parle do sul, e continuando sua jomada ao 10nfTo
delle para mais facilital: a sua marcha, mandou fabricar
canôas para servirem de transporte dos viveres e soldados
da sua obeeliencia.

Chegou a huroa aldeia ele Jndios, que lbe derão noticia
certa, ele como oitenta leguas, pela estimativa, mais a baixo
daquella povoação se encontrava com hum rio maior em
aguas, e mais povoado de gente, aonde acharia viveres com
abundancia par~ a subsistencia das suas tropas. Achava- e
Gonçalo Pisarro qnasi desgostoso pelas dificuldades que
cada dia se encontravão na empreza; não sendo a menor o
acbar-se já o perrueno exercito sem abastecimentos; mas
como o informe destes Indios lhe segurou a abundancia no
lugllr que apontavão, despachou a toda a pressa algumas
can6as, que mnis á ligeira se adiantassem ao malor corpo da
comil.iva, e voltassem com a maior brevidade a encontrar·-se
com os companheiros com todo o comestivel que achassem.
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Para cabo desta diligencia escolheu a Francisco de Ore
lhana com cincoenta soldados tambem escolhidos para sua
escolta, com ordem para que chegando á primeira povoação
que encontra se, guarnece se o po to com os soldados que
julgasse precisos, e se fizesse na volta depois de abastecido
com a brevidade passiveI. Partio Orelhana, e Pisarro o foi
seg~indo com mais vagar parte por terra, e parte pelo rio
porque não ha via commodidade para todos. Quanto mais o
cabo se ia apartando do seu general, tanto mais longe se ia
pondo da sua sujeição, e Je embocando finalmente no rio das
Amazonas, rompeu por ultimo no maior excesso de infide
lidade, negando a obediencia a seu commandante e arro
gando já a si, como propria,' a gloria de tão insigne desco
brimento. Fernão Sanches de Vargns, soldado de brio e
reputação, vendo os excessos de Orelh:ma, lhe estranhou o
procedimento, de que lhe não podin re ultar mais que a
infamia de traidor, com que poderia escurecer a memoria
de seu nome, quando pela fidelidade da empreza se podia
fazer não só famo o, mas respeitado pela posteridade, rigorosa
cen ora dns acçõe dos homens que cingem espada e blazo
não de soldados. Com cousa algumn se moveu oduro animo do
cabo, correndo já. para o precipicio com a mesma corrente
do rio que navegava. Mas para que o nnches lhe não tor
na se a ir á mão nos eus designios, se descartou delle em
buma daquellas praias, e continuou sua viagem tão deshu
mano como aleivoso, enfiando sempre a embarcação em que
ia pelo meio d correntezél, para melhor evitar os golpes das
muitas frechas que o per eguião das margens dos rio , a
maior parte povoados de Gentio .

Chegou a tanto o atrevimento do naturaes, que até as
mulheres com arcos e frechas o insultárão de terra e o pi
carão com Sllas armas, donde nasceu o chamar-lhe o
Orelhana, Amazonas, pela semelhança das arma', e resoluto
valor com que mostra vão imitar o co tume das Asiaticas
dando pela mes a cau a o mesmo nome ao rio, aonde se
lhe assomárão t· ntas filhas de Beilona. E esta he ao meu
parecer (deixando outras por mai . violentas), a razão de ~e

chamar este rio das AIJUlzonas, porque ás Jndia contra elle
armadas, e ao ia, de qne ellas bcbião, o deu Franci co de
Orelhana, ainda que outros lhe derão o nome do auto!',
chamando-lhe ri\) Ol'elhana.

Desassombrado já ela fmia de tão grande chnveiro de setas,
62
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melhorou de canóa, e foi seguindo o rio até desemlJocar por
elle no mar do norte, de donde voltou a viagem p3ra a Mar
garita, e desta Ilha se embarcou para Ilespanlta, aonde sou
be tão bem pintar e representar as precio idades deste rio,
que por ultimo, pas33dos alguns annos, veio a alcançar cedula
de Governador, e descobridor delle, que não logrou muito,
por acabar com toda a sua equipagem no mesmo descobri
mento, com desigual infelicidade, a que lhe tiuha merecido
sua abominavel aleivozia. Gonçalo Pi arro, de e:perado com

. ü espera, apressou a marcha, e topando na praia ao fide
lissimo Fernão Sanches de Vargas, que iI força de hervas c
fructas ilvestres se tinha su tentado, delle soube a exe
cranda resolução de Francisco de Orelbana com pasmo e
assombro dos comp3nbeiros, e do commandante que lhe
fiára a diligencia. Esto fatal accidente lhe não deixou animo
l)3'ra mais, que persu:l,dir aos soldados se retirassem todos
para Quito, visto o malogro da conqui ta, que desvanecêra
a infidelidade ambicios3 de bum seu subdito. Como ião
muito destroçados, e tinhão já deix3clo mortos a maior parte
pelos matos e margens do rio á fome, einclemencias da
incerteza e rigor da marcha, aceitárão o convite. Chegou fi
nalmente o pouco venturoso Pi arro com oito Ue panboes,
e poncos Jndios :í cid3de de Quito em o mez de .lunbo de
154.2, tão pouco satisfeito de Orelhana, como seu irmão da
perda da jornada.

Depois de Francisco de Orelh:m3, enlrou no anno de 1560
no mesmo designio Pedr:o de Orsúa, acompanharIa de Fer
nando de Gusmão e Lopo de Aguirrc, com muitos outros
llespanhoes e lndios, não lhe valendo o caracter de ser
o commandante para o tirar elas mãos traidoras dos compa
nheiros, que amotinados lbetirárãoa vida. Omesmo Aguirre,
autor da primeira, o foi tambem da segunda, tirando-a com
o mesmo desempacho do Gusmão; livre dos quae á força
de continuadas tyrannias contra os triste comp3nheiros, con
tinuou sua derrota até sa Lúr pela boca do rio das mazonas,
e d3qui se transportou para a ilha Margarita, aonde ás mãos
violentas de seus moradores, que parece não erão tão sof
fredores como os da sua comitiva, 3cabou a vida, desgraçado
premio de seus tyrannos procedimentos. Alguns outros in
tentarão o mesmo descobrimento do rio das Amazonas, que
deixo de referir, por não p3recer nimio em copiar autores;
nem lograrem aqllelles o fim desejado, que pretendião, por
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estal' talvez reservada esta gloria aos Portuguezes, a quem
a Providencia do Altissimo mostrou sempre guardar para os
maiores e m:lis famosos descobrimentos.

Já referimos no livro terceiro a entrada do descobrimento
da Cidade do Pará feita por Franci co Caldeira Castello
Branco quando enviado pelo Capitão Alexand're de Moura
com duzentos soldados escolhidos, alguns Jndios, e todo o
mais trem necessario a huma tão grande expedição, embar
cados em hum patacho, hum caravelão, e huma lancha do
aHo; com buma tão pequena armada dobrou com a maior
felicidade o cabo da Tijióca, que be o que corresponde ao
do norte da banda de Oe te, e ambos formão a grande boca
deste rio de setenta para oitenta leguas, tomada em toda
a sua ex.tensão. I avegando pelo rio acima encostado sempre
ao na cente, deixando algumas ilbas á mão direita pelo es
paço de mais de vinte legoas, topou finalmente com a ponta
aonde hoje se acha situada a Cidade do Grão-Pará, e era.
então povoação de Jndios Tupinambás, a que derão o nome
de Mayry, que :linda hoje conserva entre o gentio da terra.

Depois de fLllldada a sua Cidade de Belém do Grão-Pará.
por cbegar áquelJe porto em 25 de Dezembro com a mutua
alliança das armas auxilia res dos lndios Tupinambás, sempre
fieis aos PortuglJezes, perdendo muitos por este serviço as
liberdades, de que não gozárão muitos annos, depois de
celebrada a paz, eboa sociedade com o primeiro Capitão-mór
Francisco Caldeira, intentou este continuar o descobrimento
do rio, e ainda que via a nova cidade ainda nas mantinhas
da sua infancia, não deixou de adiantar o começado, lan
çando á força de armas, em que era ajudado dos naturaes,
a muitos piratas, que convidados da commodidade da ilhas
que estavão enco tadas á enseada que faz a boca do rio,
estavão espalhados para a seu tempo colherem os fructos
da sua fertilidade, se~do todo eBe limpo e navegavel pelo
numeroso espaço de muitas leguas.

Não continuou o descobrimento, portlue estava reservada
esta gloria para o seu verdadeiro de cobridor, O felicissimo
Capitão Pedro Teixeira, pelo motivo seguinte, que foi o que
abria a porta a e ta sua afortunada empreza.

Tinha sahido de Quito no anno de '1636 o Capitão João
de Palacios com muitos outros aventureiros, que quizerão
participar da mesma gloria, levando em sua companhia al
gun rl~ligiosos Francisoanos) movidos, como verdadeiros
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filhos de seu auto e bumilde Patriarcha, <lo ardente desejo
tle communic r a tão vastas naçõe a luzes do Evangelho.
nio ardia menos o CalJüão no desejo de ser o primeiro que
descobrisse totalmente, e com toda a individuação a este
celebrado Tio, e tanto mais o picava o desejo, quantos erão,
e mnitos os que prelendêrão até então arrogar a si a mesma
gloria· chegárBu à foz elo rio Tapo, e incertos na resolução
que tomarião, querendo talvez o demonio desviaI' aquelJe
bom e anta zelo dos Missiona rios, foi tão grande o temor,
que lhe representou a incerteza da viagem por terras ini
migas povoadas ele barbaras, que mais tinhão de feras que
ele bomens, que todos á huma descahirão de animo e des
maiárão na empreza; e o Capitão, gue era o que o devia
communicar aos companheiros, por mais que os esforçou
com a valentia de seu animo, e com a força das palavras
na gloria que perdião, não pôde acabar com elles o seguis
sem, porqlle solllados e religiosos se volLárão para Quito;
vendo-se o desconsolado commandan te obrigado a con
tinuar a viagem com os poucos que o acompanbárão en
trando dous religiosos leigos, que por mai animosos o
quizerão seguir.

Porém quiz a desgraÇ1 que estes infelizmente experi
mentassem o mesmo que os companheiros receiárão, e
tinha ido causa do seu arrependimento dando sobre elJes
por falta de vigilancia os Tapuyas bravos tão de repente
e a tão bom tempo, que o primeiro que cabia morto foi
o Capitilo João ele Palaçios e alguns de seus soldados;
e escapando os que poderão da subita invasão, a maior
parte procurou seguir os passos dos que se tinbão apar
tado para Quito na foz do rio apo; ao mesmo tempo Cj11e
seis soldados com os dous leigos Franciscanos, não lhes dando
mais lugar o usto, se entregárão em uma canôa, que to
márão a precipitada corrente do rio das Amazonas, que foi
a que por então os livrou do perigo, e como já a este tempo
lhes não ficava lugar para o regres o) navegárão fio a baixo
até que guiados sempre da Divina Providencia, vierão surgir
a salvamento na cidade do Pará com universal admiração
de seus moradores pela novidade, e dos pobres pavegantes
pelo perigo.

Tinha fallecido por este tempo, entrado já o anno de 1637,
o Governador Capitão-general do Estado Francisco Coelho
de Carvalho, e arrogára a si o governo Jacome Raymundo
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de Noronh3, Provedor-mór da Fazenda Real, que sabendo
elo bo pedes mandou lhe conduzissem ao lllaranbão, aonde
elle se achava, os religiosos e .oldados Castelbanos; e com
a informações, que delles tomou, entrou na beroica re.olu
ção de m:lnc1ar de cobrir lodo o rio das Amazonas até a
cidade de Quito. Elegeu para tão grande empreza a quem
parece linha o céo destinado para tão iIIustre gloria, ao
Capilão Pedra Teix.eira, mandando-Ibe passar patente de
Capitão-mór, dando-lhe para oJTIcíaes subalternos, com pos
tos accommodado' á me ma expedição, a Pedro da Costa
Favella, Bento TIodrigues de Oliveira, Bento de Mattos Cotrim
e a Pedro Bayão ele Abreu, 70 soldados e 900 Jndios de
arco e remo. Com esta luzida tropa, em que brilhavão
tanlos Pedras, pJrfio do Pará o valara o Terneira em 8 de
Outubro de 1637, e remando sempre con\.ra a violencia do
rio das Amazonas, vencendo ao me mo tempo um mar de
difficuldade , embocou peja foz do rio Napo, e indo subindo
grande parte da sua corrente chegou felizmente a desem
barcar em Payamino em 15 de Ago to de 1638, de donde
continuando a jornada por terra com a melhor parte da slla
oomitiva, entrou por ultimo victorioso em Quito em 20 de
Outubro do me.,mo anno, tão mimoso da fortuna, como farto
de trabalhos, cõm que tinba concluido a empreza, para
illustrar com mais este timbre as suas armas, e ser pelo
mesmo conhecido no mundo o seu nome.

Depois de informa [' a Real Academia ele Quito sobre o
seu descobrimento, deu a mesma parte ao Vi o-rei do Perú,
o conde de Cbincbon, por sermos então todos vas aUos de
bum mesmo Philippe, o quarto deste nome com o merecido
appellido de Grande. Mandou ao Viso-rei que os Portugue
zes fossem assistidos com toda a grandeza muito propria do
brio e primor de ta opulenta nação, com orelem, que sendo
bem providos de todas as munições de guerra e boca, vol
tas em pelo mesmo caminbo, para por eUe se poderem trans
portar com maior segnrança os thesouros do Perú, e que
com elles fossem tambem duas pessoas das de maior capa
cidade de Quito, que a real audiencia julgou por então
serem os dous reli&iosos da nossa Companhia, os Padres
Christovão da Cunha e André de Artieda, não obstante esta
rem exercendo as suas occupações, o primeiro de reitor do
collegio de Cuenca, o segundo de lente de theologia na
universidade de Quito.
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Com estes dous jesuitas sahio o Capitão-mór Pedro Tei
xeira a bu cal' a equipagem que tinha deixado sobre o
rio Napo, e deixando a estrada de Payamino, por onde
fizera a primeira marcha, voltou pela de Archidona, ci
dade que não distava muito do lugar aonde o esperavão
os seus, e sendo recebidos os que forão, dos que ficárão
com mostras ele grande contentamento) embarcados
todos) corrêrão pelo Napo, desembocá rão no rio das Ama
zonas, e c.hegárão finalmente ao Pará em 12 de Dezembro
de '1639, aonde o rapitão-mór foi tambem recebido, como
esperado com aquellas publica acclamações de qUtl se fazia
acreditar o seu merecimento; devendo-se a maior parte ela
gloria deste completo descobrimento a Jacome Raymundo
de Noronha, que com esta tão singular acçào do seu go
verno deve ser mais applaudido, que censurado pelos extra
vagantes meios com que se introduzio neHe. Acertada
eleição, em que ambas tiverão tão grande gloria, o Gover
nador pelo que dispoz e elegeu, e o Capitão-mór Pedro Tei
xeira pelo que venceu e explorou, podendo-se legitimamente
chamar o verdadeiro descobridor do famoso e dHatadissimo
rio das Amazonas, pelo qual he bem navegue agora com
mais vagar, depois de se ter descoberto a nossa relação
geographica.



CAPITULO YI.

DESCnIPÇÃO GEOGnAPIlIC.\. DO FAMOSO mo DAS AMAZO;'i'AS,

COM AS mSSÕE QUE r;ELLE FUND ~RÃO OS DA CmlPANIJIA,

E DOS MAIORES mos QUE NELLE DESE~1BOCÃO ATÉ A FOR

TALEZA DO G RUPA..

A grandeza deste celebrado rio lbe tem multiplicado os
nomes pela multiplicidade dos acontecimento. Runs lhe
cbamárão rio Maranhão, outros Amazonas, Orelhana e Gr50
Pará outro. O primeiro, que he entre todos o mai antigo,
sem er necessario embaraçarmo-nos com deducções vio
lentas, 11e a meu ver o que lbe clerão os Ca telh:lDos, de hum
seu capitão do me mo appellido de lIIamnhão. O segundo
o deu Francisco de Orelbana, quando navegando por elle,
foi accommetLido das margens, por onde passava, de hum
pequeno e quadrão de mulheres, que com os arcos e frechas
lhe picárão a marcha, alludindo ao me mo nome, com que
forão di tincta entre as do seu sex.o as bellicosas Amazonas

. da Asia. E do seu lllesmo appellido de Orelhana lhe dérão o
terceiro os soldados da sua comitiva. O quarto, de Grào
Pará, que quer dizer 11'Lal' gmncle, foi dado pelos Portu
guezes, porque defronte da cidade, aonde só logra e te
nome, se fórma a larga bahia que compõe os quatro rios
Mojú Goamá, Capim e Acará, que a não ter no meio a
gl'ande ilha da Onças e as que lbe ficão defronte, correndo
para a barra, seria muito mais dilatada a sua grandeza.

Porém be preciso advertir, para que o curiosos se não
equivoquem, como já o fizerão alguns geographo, que
quando se fana na ilha do l\laranhão, que be o mesmo qlJe
a cidade de S. Luiz do Maranhão, por este nome não se
entenda o das Amazonas, de que tratamo , duzentas legua~

distante, mas sim o que se fórma na babia a que cbamão
de Tapuytapéra, que fica defronte da cidade. e fórma a sua
boca na ponta de Itacolumy, até a do Perêá, que lhe fica
da outra banda com seis leguas de distancia, por de em
bocarem por ella outros quatro rios (cúmo no Grão-Pará),
que são Pinaré, mais occidental, Miarim, Itapl1curú e nIony o
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mais oriental, e illludindo á grande boca das Amazonas, lhe
quizerão, como a este, dar o nome Mamnhão; mas paril de
todo se tirar esta commum equivocação, fique a cidade do
Grão-Pará com o seu rio das Amazonas e a cidade de S. Luiz
com o seu antigo J11ctmnhão. E isto baste para huma ques
tão de nome, que ~Ó tocámos para satisfazer a curiosidade
dos leitores, que ql1eremos ten bão por certo ser o rio das
Amnzonas omaior que conhece o mundo, e nos não mostrou.
ainda igual a geograpbia, por de embocarem nelle muitos
e grandes rios, co'mo são Xingú, Tapajóz, Madeira e Rio
Negro, que corno principaes o enriquecem do vasto cabedal
de suas agua . E para em poucas palavras o definirmos
pelas medidas da sua grandeza, usamos das duas, com que
cabalmente o define o grande Pildre Antonio Vieira, cha
mando-lhe mar doce, pois o he e ainda maior no compri
mento e largura da sua boca que o milr Thlediterraneo.

Do comprimento, largnra e profundidade do rio dasAmazo
nasfallão com variedade os ilutores. i ósporém, semdi putar
a materia, seguimos agora nesta parte a opinião do no 50
Padre Samuel Fritz, pela precisa razão de nos guiarmos

. pelas noticias que nos deixou, a que se poderão estender
suas mais exact::l averiguações, por n~o cncontrarmo~ até
agora outra de maior clarezil, alvo sempre o melhor juizo
do sapientissimo academico Monsieur Carlos de la Condamine,
pela melhoria dos instrumentos e sabias observllçõe de eu
autor. Passâo muito além de mil as leguils que lhe elá de
comprimento, incluindo nella as muÜas e grandes voltas
que o rio faz, e ponco mais de oitenta as qne lhe dá de
boca, contanelo ela ponta do cabo elo norte até a do sul da
parte ela Tijioca. Dil Jilgôa Lauricocha, que está em onze
gráos de latitude au trai entre a cidade ele Limil da parte do
sul, e a de Hu:muco da banda do norte, nasceu e te famoso
parto para admiraçãO do mundo. Asua altura ordinariil desde
o primeiro embarcadouro nuoca 11e menos que de sete e
oito braças, e em algumas partes tão profundo que a sonda
de MI'. de la Condamine de oitenta braças lhe não topou com
o fundo.

Principia a ser navegavel junto da cidade de Jaen de
Bracarnoros, em cinco grúos e vinte e cinco minutos de la
titude austral. He para admirar 8 louvar a Divina Providen
cia, que em toda a prodigiosa distancia que vai deste lugar,
ou embarcadouro até sabir ao mar, não 11a neHe cachoeira,
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salto ou algum outro impedimento, que perturbe a sua pa
cifica navegação, exceptuando efIl Pongo junto á cidade de
Borja, em trezentos e quatro gráos de longitude e cinco e
meio de latitude au traI, aonde pela estreiteza e grande al
tura, he preciso maior reflexão e cuidado nos navegantes
por causa da precipitada corrente de suas aguas. E te Pongo,
que quer dizer, POTla, tem de largura sómente vinte varas,
e por huma tão apertada porteira sahe este furioso leão,
dando bramidos, que fórma na sua sahida, com grande peso
das agua, mais para espantar, que para ofl'ender aos que
,navegão.

Desce este rio paralello ('.Om a linha equinocial de oeste
para leste, sempre da parte do sul, e bl1mas vezes mais
chegado, outras mais afa tado della entre dous, tres, quatro,
e cinco gráo , conforme a maior on menor obliquidade dos
seus gyros, excepto na sua fonte, em distancia de onze gráos,
como acima dissemos. Ue tal a força com que parece quer
engolir o mesmo mar, que entra por elle arrogante pelo es
paço de quarenta leguas, convertendo-o de salgado em doce,
e dando com tão êxtraordinaria methamorpho e buma evi
dentis ima prova da sua prodigiosa grandeza. A sua boca
está ladrilhada de ilha maiores e menore , servindo-111e a
grande ilha de Joanne do maior bocado, que tem atraves-
ado na garganta sem o poder engolir pela sua grandeza,

por não contar menos a dita ilha, que cincoenta legua de
comprimento, e trinta e oito de largura. Grande bocado em
duvida, porém muito maior ainda para quem ,e aproveita
ela sua grande fertilidade para gado vaccum, que era a maior
propriedade de seu antigo donatario (hoje o 'r. visconde de
1IIe quitella que a cedeu :í corõa) e a mai~ rendo a com
menda que tinha o reino e dominios de Portugal, c o barão
daquella ilba se quizes e aproveitar elas quatorze cabeças
annuaes por cento, de todos os gado vaecum e c vallal'
que neHe se criarem, a sim de eculare, wmo eccle ia ti
cos, como se vê ao presente estabelecido, que só dos cur
raes elos Padres da Companhia, em que se conLavão lar anno
seis para sete mil crias de vaccum além mais de cem de
cavallar, se podia em poucos annos formar e 1'e eber muito
grosso cabedal, por serem muita e grandiosas as fazendas
daquella ilha, sendo entre todas sem compara. ão maior a
dos Reverendi imos Religioso de No .sa enhora das dercês,
por mais antiga, que farão os primeiros que com o bem no-

63
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-meado Domingos Barbosa Caldeira, povoarao de gados e
bestas tão dilatadas e ferlilissimas campinas. Jesta ilba, te
remos na segunda parte desta Historia, materia ampla para
:a narração curiosa e agradavel, quando dermos principio á
'Conquista espiritual do rio das Amazonas, com as entradas
dos grandes Padres Souto-Maior e Vieira, aos Nbeengaibas.

Estas mesmas ilhas não deixão de ser proflcuas á nave
gação das canôas, que entre ellas e a terra firme se pas ão
(l outra banda, ainda que para piratas não deixão de ser
grande covil, mas para os sacudir do ninho não faltárão 01
·uados e eanô2s, de que está presidiada, e pelo tempo adiante
como promette o ministerio presente mais nervosamente de
fendida a Capitania do Macapá no cabo do norte, como chave
da porta principal do nosso famoso rio das Amazonas. A parte
aonde o rio se estreita mais depois de Pongo he na altura dos
Pauxis n, em que não tem de largo mais que huma legua.
Do Gurupá para cima o ordinario são tres e quatro leguas,
oe partes haverá em todo elle, que tenbão seis e sete leguas.
Tem ultimamente a felicidade de ser mais facil a sua nave
-gação, assim aos que sobem, como aos que de cem por elle;
porque para a subida não tem ociosas as velas os navegan
tes, pelos g,eraes, que são os ventos lestes, serem certos e
seguros, e para a descida basta a correnteza, sem ser ne
cessaria maior violencia nos remos. A maior commodidade
'de tempo para subir be a de Setembro até Dezembro, em
'que, por ser verão, se encontrão menos caudalosas uas cor
rentes. Até aqui a sua descripção em commum, ~esçamos

agora á particular, numerando-lhe os muitos braços para
melhor intelJigencia das suas forças.

Principiemos pela porção do Amazonas que banha a cidade
do Pará. Hum quarto de legua distante della á mão esquerda
.entrámos pelo primeiro que nelle desemboca, chamado o rio
Goamá, soberbo na sabida pela carranca que logo faz em
1\Iorteiú, mett-endo tal medo ás canôas, com seus remoinhos
ou caldeirões, que he preciso passar de largo por lhe não
dar occasião de as entrar á força pelos lados, de que se
'contão muitos e deplorav13is naufragios. Correndo do sul
para o norte, e subindo-se por elle acima se encontra com
o rio Capim, com cujo cabedal de aguas, por ser grande, se
faz mais insolente o Goamá. Este só pelo espa~o de qua-

{') Hoje a villa de OLidos.
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renta leguas, que tanto vai até á casa forte, se póde nave
gar; porque dabi para cima em pouca distancia entra a
orrerecer difficuldades á navegação, com cachoeiras e outros
impedimentos. Porém o rio Capim, como mais poderoso,
entra mais pela terra dentro, fazendo-se navegavel o melhor
de cento e cincoenta leguas de distancia, correndo com al
guma inclinação para o nordeste. Affirmárão alguns praticas.
correr paralello nas suas cabeceiras com o rio Mojú, que
ambos as tem muito proximas ao celebre rio Tocantins; o
que se tem experimentado por alguns Indios que moravão
nelles, e pelo motivo da fuga, como de ardina rio costumão,
atravessárão o mato e farão cabir naquelle rio., qne não cbe
ganí talvez a vinte leguas, porque em dous dias sem grande
marcha se vence. Por este rio Capim se podia tambem fazel'
o p:Jsso com maior facilidade para as minas dos Goyazes,
por ser limpo de cachoeir:Js, por informação de hum piloto,
que por elle navegou, e pela de alguns sertanejos. que das
suas cabeceiras ao arraial dos Goyazes, dizem, poderão ser
por terra, até vinte dias de viagem. Se se abrissem as portas
ao commercio, as estradas se romperião logo para a pas
sagem.

Foi o rio Goamá o mais fel' til , e seus moradores os
mais opulentos. depois que entrárão a plantar muito café e
cacáo manso, a instancias do Capitão-general João da ~raya

da Gama, que foi o que promoveu a sua cultura, em tempo
que valia muito. Hoje porém, pelo contrario. com o achaque
que padecem os cacaoeiros, a que chamão lagartão, e outro
semelhante que dá nos cafezeiros n, para oque não ha outro
remedia que plantar de novo, antes que de todo se sequem,
ou deem pouco ou nenhum fructo; mas para i to faltão os
escravos, e o que mais he, o cabedal para os comprar, mo
tivo )!lorque a maior parte dos seus moradores estão redu
zidos a huma deploravel decadencia, não sendo os que menos
a sentem alguns senhores de engenbo, que quando muito
poderão agora appellar para a sementeira do arroz.

Largando a boca do Goamá, e indo subindo pelo rio Pará,
porção do Amazonas, em distancia de duas leguas, desem
boca a mão esquerda o rio Acará, descendo do sul para o
norte, quasi paralello com o rio Capim. Tem quinhentas

(') Parece ser o mesmo mal de que estão. selHlo attacados os cafesaes da
Provincia do Rio de Janeiro..

(Nota do. Edictor).



braças, panca mais ou menos, na sua maior largura; porém
ele boca pouco men"s, e 11e navegavel por mais de cin~oenta

leguas, e e tú povoado de moradores por distancia de quasi
trinta. Tem algun engenhos de assucar, assim como tambem
os ba no Goamá. Abaixo do te rio Acará buma legua, e
acima de JIuruticú outra, tem os Religiosos da Companhia
bum engenho de assucar, chamado Iburájuba, de que fez
110ação ao Collegio do Pará e Slla Igreja D. Catharina da Cos
ta, senhora mnito amante e bemfeitora ela Companbia. Pas
sada a boca do rio Acará, bum tiro de canhão, tem tambem
os Religiosos da Companhia outra fazenda, chamada Jagua
rary, situada sobre o Mojú, e 11e a segunda fazenda que teve
a Companhia no Pará, por deixa ao mesmo Col1egio e Igreja,
de João de Castro e sua mulher.

Da boca deste fio Acará para cima, se começa a chamar
a hahia elo Pará, rio l\Iojú. Este rio desce, como os mais,
do sul ])3ra o norte. Tem largura ardina ria de meia legua,
c esta conserva por espaço de trinta leguas, ainda acima do
Igárapé-mirim. Entende-se ser navegavel por espaço de
cento e trinta leguas.

Tornemos á boca do rio das Amazonas, para fazermo
algum conceito das ilhas que lbe Dcão na boca, e correm até
aonde agora chegámos a Igárapé-mirim.

Entrando pelo rio das Amazonas acima, da parte 00 sul
c pela ponta da Tijioca, que, encontrando o rio, fica á mão
esquerda, e lhe fica á direita a ilha dos Joannes, em distan
cia de oito leguas, e se vai streiLando, quanto mais se sobe
pelo rio acima, entremeltidas outras ilhas entre a do
Joannes e terra firme. Chegando á bahia do Pará, que tem de
largura na sua boca quasi duas leguas, e corre entre a terra
firme e a ilha das Onças, por detrás da qual, da parte do
norte, corre lambem outra babia chamada de Carnapijó,
parallela á do Pará, e menos larga que esta, por ter só uma
legua de largura, c parallela a ambas estas bahias; para a
mesma parte do norte está a grande hahia do Marajó, que
pa sa de quatro leguas de largura, e tem á mão esquerda,
subindo para cima, huma grande ilha que a divide da de Car
napijó, e á direita a ilba grande do Joannes, que a divide
da madre do rio das Amazonas da parte do norte. Esta
babia do Marajó se compõe das aguas dos rios de Tocantins,
Bócas, Araticu e dos mais rios, passado o Igárapé~mirim,

assim como as bahias do Pará c Carnapijó se formão ómente
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dos rios Goamú, Acará, Capim e i\fojú, de que bem se'in
fere o grande fundamento com que se affirma que a do Pará
ou leva muito pouca, ou não tem uma só o-ota da aguas do
rio Amazona. A largura do rio ou bahia Pará e Mojú tem,
subindo ii mão esquerda, a terra firme, e á djreita algumas
ilhas que estão entre o Mojú e a babia do larnjó e l\fara
pat<í onde se pas a pelo estreito do Igárapé-mirim, que
está entre a dita ilbas.

Os que querem irpara oAmazona pelo rio Mojú en,trão á
mão direita pelo 19nrapé-mirim, que he hum rio estreito
por entre as ill1ns, e tem de comprimento doze leguas até
sabir á babia cbamada Marapatá. Esta babia, que tem de
largo cinco ou eis leguas, e fórma da boca do rio Tocan
tins, ou, para dizermos melhor, he e ta babia o princ.ipio
da sua boca, que vem a desaguar entre a ilha de Marajó e
Mortigura. O rio pedia pela ua grandeza e fama das suas
riquezas capitulo particular. Corre de les-sudoeste para o
noroeste. E te rio desce das minas dos Goyazes, que tam
bem se chamão dos Tocantins, as quaes se descobrirão pelos
~lOno de '1730. Antes deste descobrimento que fizerão os
Pauli tas, se tinbão feito varias tropas e expedições do Pará
ao mesmo fim, sempre infructuosas por causa da grande
difficulclade da sua navegação pelas muitas c.achoeiras
que tem.

A' este rio fez a sua primeira mis ão o Padre Antonio
Vi ira, no anDO de 'l653. Depoi delle se fizerão varia mis
sõe pelo R ligiosos da Companhia, e as duas ultimas foi
huma do Padres Manoel da Motta e JeroDymo da Gama, no
anno de 1722, e outra em 1724, em que foi o veneravel
Padre Marcos Antonio Arnulfini, que fundou uma aldeia na
cachoeira cbamada Taboca. E tando por este tempo fun
dando a dita aldeia de cêrão pelo rio Tocantin abaixo dous
Portuguezes com um preto, fugidos da tropa que andava no
descobrimento das minas dos Goyazes.

Deixemo o mais de te rio Tocantins para capitulo parti
cular do segundo tomo, por querermos agora seguir a no
ticia que vamos dando do rio das Amazonas. Na boca de te
rio, subindo á mão direita, tiverão os Religiosos da Compa
bbia duas aldeias no sitio cbamado Camutátapera, aonde
tem os Religiosos das Mercês buma fazenda. Esta aldeia era
da nossa residencia, com a invocação de S. Pedro; e a do
Parájojá tinba a invocnçào de S. João Baptista. Depoi se
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reduzio tudo a huma aldeia, que, pela destruição das bexi
gas, a mudou o Padre Manoel Nunes para ositio do Parajó n,
aonde actualmente está governada pelos Religiosos Capuchos
da provincia da Piedade,. por nós a largarmos no tempo da
divisão das aldeias. De tudo daremos a seu tempo, em capi
tulos particulares, mais distincta e individual noticia.

Deb~ando o rio Tocantins, e atravessando a bahia do Ma
rapatá, vamos entrar na boca do Igarapé, aonde se costuma
dizer - deixão as almas penduradas os Portuguezes, quando
vão para o sertão, para tornar a receber quando voltão-.
Este rio Limoeiro terá de comprido doze leguas até desem
bocar na bahia chamada de João Furtado, a qual bahia se
fórma da boca dos rios Araticú, Bócas, .Tacundá e outros,
que logo referiremos. O rio Araticú desce do sul para o
norte, dizem ser navegavel por espaço de quarenta leguas.
As suas cabeceiras não são muito distantes do rio Tocantins.

Entrando pelo dito Araticú acima, á mão direita, em dis
tancia de duas leguas, está situada a aldeia dos Bócas ("),
dos ReligiosoS' da Companhia, a qual antes estava situada no
rio Bócas, e a mudou no anno de 1738 o Padre ManoeI dos
Reis para este rio; porque os Indios não tendo terras nos
Bócas, fazião as suas roças neste rio de Araticú; e como não
podião assistir ~os officios divinos pela distancia, julgou o
Padre conveniente mudar a aldeia para o rio Araticú. De
fronte da boca deste rio está o sitio de João Furtado, em
huma ilba de pequeno circuito. E indo seguindo o rumo
a nor0este seguem-se a. mão dir.eita varias ilhas, e á es
querda a terra firme; e costeando esta da boca de Araticú,
em distancia de oito leguas, vamos dar na boca do rio Bócas,
que corre da mesma sorte que o do Araticú, só com a diffe
rença de ser menor no seu curso, e as suas cabeceiras se
ajuntão com pouca distancia das do Araticú e Jacundá.

Passada a boca doS' Bécas, á mão esquerda, costeando a
terra firme, vamos topar com a boca do rio Jacundá, que
eorre da mesma fórma que as rios Araticú e Bócas, jul
ga-se p-or maior que os dous, e terá pouco mais de hum
quarto de legua de largura, e o mesmo tem de largura na

(") Baena no seu Ensaio COl'o[Jl'aph-íco escreve ·Parejá. Hoje he a cipade
de Camutá ou Cametá.

('.) Hoj,e a viUa- de Oeiras.
(Notas do Eclíctor).
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sua boca o rio Araticú. Derronte da boca do rio Jacuudá
fica uma grande ilha, distante oito leguas da dita boca, aonde
está situada a aldeia de Guaricurú n, dos Religiosos da Com
p:mhia, e consta dos Indios Nbeengaibas, que ainda boje se
glorião de serem reduzidos pelo grande Padre Antonio
Vieira.

Para o leitor fazer melhor conceito deste labyrintho de
ilhas deve saber que assim corno á mão esquerda, no cami
nho que levamos, está a terra firme, as im tambem á mão
direita ha muitas e varias ilbas, maiores e menores, até
chegar á ilba grande do Marajó, sem entre estas ilhas e
aquella haver mais agua, que varios iguarapés ou rios, pelos
quaes se dividem estas ilhotas da illJa grande do Joannes.
Tambem aqui advirto ao leitor que passando pelo rio Li
moeiro, fazendo-se uma linha imaginaria até o rio das
Areia , tudo o que fiea á mão direita era pertencepte ao
Barão da Ilha Grande, e o que fica á mão esquerda tocava
ao donatario do Camutá, Francisco de Albuquerque Coelho
de Carvalho, cujas terras começão da boca elo rio Tocantins
até ao rio das Areias, por costa com algumas ilhas e qua
renta leguas para o sertão. Porém buma e outra Capitania se
achão hoje encorporadas na real corôa.

Indo seguindo o mesmo rumo a noroeste, e costeando
a terra firme á mão esquerda, em di tancia de duas leguas,
vimos a dar na boca do rio Jaguarajó, que tem Q me mo
curso, e pouco menor grandeza que o rio Jacundá. De Ja
guarajó, seguindo o mesmo rumo em distancia de sete ]e
guas, vamos dar na boca do celebre rio Pacajá. Este rio
pede a seu tempo capitulo particular, pelo que nelle obrá
rão os primeiros Religiosos da Companhia, e pela gloriosa
morte que nelle teve o veneravel Padre João de Souto-Maior.
Por agora só diremos que he, sem comparação, maior que
os mais rios que temos até agora referido, de Araticú e
Jacundá. Subindo-se por este rio acima, se divide em dous
braços; um á mão esquerda, que corre em pouca distancia
do rio Tocantins, e o braço _da parte direita se communica
com o rio Xingú; de sorte que deste rio se pMe vir á boca
do Pacajá sempre em canôa pelo rio, e a cau a por que se
não communicão por este rio he a grande diillculdade das
suas cachoeiras.
n He a villa de iVIel:;aço. Baen.a chama a esta ahiêa - Aricurú.

(Nota do Edictor).
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Adiante da boca do rio Pacajá, cousa de duas legua , e tá
situada na terra firme a aldeia de Arucará ('), do Religiosos
da Companhia, a mais populosa das que até agora temos
contado, pelos muitos descimentos queosMjssionarios tem feito.
Desta aldeia e seus fundadores, assim como das mais. da
remos no"ticia em capitulas particulares na nos a segunda
parte, para que não falta materi:l com que brindar aos cu
riosos. Em distancia pouco mais de hum tiro de mosquete
desta aldeia está a boca do rio Anapú, que corre da me ma
sorte que os mais rios atrás, com a dilfel'enra de ser mais
pequeno que o Pacajá, e terá o me mo curso e largura que o
Arat,icú. Dizem que as cabeceiras deste rio Anapú se com
municão com orio P:lcajá. Tambem e diz que nas matas deste
rio ha muita abundancia de piÍos pintados exccllen,te , a que
os naturaes dão o nome de Iburapinima("'), que he op:'lo mai
precioso que se tem descoberto em toda a Am rica POrLu
gueza, De Aruc.ad) se segui semos a costa da terra firme,
poderiamos ir sabir á boca do rio das Meia, ao largo do
Gurupá' porém são tantas as ilhas e peninsul:l , que não ha
communicação por entre ellas, e só alguns fugido de ordi
nario sabem estas veredas por entre ellas. Pelo que, e
guindo' o caminho commum para o Amazonas, elevemos
tornar atrás de Arucará a Guaricurú, e alli entrarmos pelo
grande rio, ou 19arapé, chamado Tagipurú.

Este rio Tagipurú corre por entre ilhas, e tem de com
prido mais de trinta leguas até irmos finalmente sahir no
rio das Amazonas. E sabindo neste famoso rio, objecto da
nossa descripção, a poue,os pas os topamos, iI mão esquerda,
com a boca do rio das Areias. que tem o mesmo curso do
Anapú, mas he cansa limitada.

Correndo o rio das Amazonas acima, em di tancia
de doze leguas, chegámos á fortaleza elo Gurupá ('''), que está
sitl1:lda sobre o mesmo rio das Amazona . E ta fortaleza se
diz fôra fundada pelos IloUandezes, e ainda a sua formatura
o mostra. A S\la guarnição se componha de huma companhia
de soldados pagos, com hum Capitão-mór commandante,
um Capitão de infantaria e olJiciaes sllbalternos. Junto á

(") Hoje a villa de Portel.
(" ') Baena no seu Ensaio COl'o[}I'Cvphico dá á essa madeira o nome de

llflwopinima.
(".) O seu primitivo lIome era nlariocay.
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fortaleza, para a banda do Xingü. que cabe sobre o Ama~

zonas, e tá o convento dos Reverendos Padres pjedoso , que
EI-Rei o r. D. Pedro mandou fundar no anno de 1692 ('1) .• e
pouco mai adiante huma aldeia que he da sua doutrina. No
lugar deste convento houve ante um convento dos Reveren
dos Padres Carmelitas Calçados, que o deixárão com a occa-
ião da "inda do Reverendos Piedosos. e neste convento dos

Reverendos Carmelitas se prendêrão os primeiros Padres da
Companbia no anno de 1<161., na moção popular do Pará,
como em sen lugar veremos, com não pequena admiração
dos leitores pelo depravado e injusto motivo que para isso
tom;'} rflO,

Defronte de ta fort:Jleza, á parte direita do fio das Ama
zonas, que daqui por diante chamaremos da parte do norte,
assim como á esquerda da do sul, e tú a boca do rio Tuaré;
corre do norte para o sul, e não parece ser muito ~omprido

no eu cor o, a im como o não serão o mais rios que en:
contrarmo ao norte até o rio Negro. Ka boca deste rio
Tuaré c tá buma aldeia de Indios (2), admiuistrada pelos Re
verendos Religiosos da Proúncia de ,anta Antonio dos
Capucho.

(I) E te com'ento, com a retirada dos i\lissionarios e as reformas inexequi
"ei do ~larquez de Pombal, arruinou-se totalmente. egundo Baena, as ruínas
de te eSlabelecimento ainda erão vi tas em 1786. Ficava perto da aldeia de
Arapijó, hoje o lugar de Carrasêdo. .

O aportuguezamento do nomes das aldeias que estavão sob a direcç.ão dos
l\lissionariosfoi a unica reformado ~larqllez dePombal que vingou! A imposição
da lingua"em portugueza tambem, porque os colono forào augmentando e os
Indio perecendo, "raç.as ao seu famoso Directorio de 1758, que sub tituio o
Regimento das Mis ões. Os fmctos deste Direc.torio fOl'ão tão pessimos, que a
Ilnal revog,lrão-o por Carta Regia de '12 de i\laio de 1798. Infelizmente depois
de acabar com o lndios dos estabelecim ntos cl'carllls pelos Jesuítas e outros
Mi sionarios, como StJ póde "cr no Ensaio Corog1'apilicode BaeDa, o Directorio
ainda nos veio prejudicar, concOl'l'CDdo para isto o prestigio do nome do l\lar
quez; pois em 1845 intluio para se nos dar o decreto n. 4'26 de 2!~ de. Julho
desse anno como Reooulamento de Mis ões, e cujo s)'stema he no essencial
idenLico ao celebre Directorio. Sendo a al"\'ore a mesma não marayilbão os
frutos.

(2) Hoje á"illa de Anaiolos. Baena dá a este rio o nome de Tocr~.

(Notas do Edictor).
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CAPITOLO VII.

CONTIl~U'A A DESCRIPÇÃO DO mo DAS AMAZO AS E MISSÕES

DA COMPANHIA DESDE o GURUPÁ ATÉ O RIO TAPAJÓZ.

Tornando do Gurupá para cima da parte do sul em dis
tancia de cinco leguas vamos entrar na boca do grande rio
Xingú, que corre do sul para o norte. Tem de boca mais
de legua e meia. He navegavel por espaç.o de tres mezes,
e de que bebe ao que parece muito gentio. ubindo-se por
este rio acima em distancia de quarenta leguas tem algumas
cachoeiras, bumas mais outras menos difficultosas de pa ar,
porém todas são vadeaveis em canõas de trinta até qua
renta palmos de comprido. O Heverendo Padre Allemão
Hoque Hunderptfundt, da Companhia, que foi i\Iis iorrario
alguns annos no dito rio, e subia acima das primeiras e
mais difficultosas cachoeiras com cinco semanas de viagem,
que pela difficuldade dos saltos poderáõ ser sómente cento
e cincoenta leguas de distancia} com o fim de lirar almas
daquelle sertão, me referia e deu a informação seguinte do
dito rio, parte tirada do que via e parte das informações
dos Jndios. Diz pois que o curso do rio inclina mai para
leste do seu descimento.

Em distancia de ceblleguas subindo pelo rio Xingú acima,
desemboca neste rio á mão direita outro rio de igual gran
deza chamado rio Jriry, que traz o seu curso do poente, pelo
qual entrou o dito Padre nove dias de viagem, que poderião
ser quarenta leguas por causa das cachoeiras, a praticar as
nações dos Jndios Curibarys e Jacipoyas, que babitão nas
margens do dito rio, e por informações deste Jndios se
sabe haver muitas outras nações de Indios no dito rio.

Subindo da boca deste rio Xingú acima em distancia de
trinta leguas, está a nação dos Jndios Jurúnas, situada em
quatro pequenas aldeias que tem nas ilhas do mesmo rio.

Desta nação se não duvida que .seja feroz, e come carne
bumana. Distinguem-se das mais nações, exceptuando os
Jacipoyas, que tem os mesmos signaes com buma cinta
preta, que formão da testa até a ponta da barba de largura
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de tres dedos, tudo feito a ferro e sangue e tinta preta de
janipapo, e os mais abalisados se distinguem com dous ris
co pretos pelas face e queixos menos largos que o signal
da testa.
. Desta nação dos Jurúna , subindo rio acima em distancia
de se senta leguas referirão estes Indios ao Padre que se
dava em buns campos abertos, e que indo elles pelos campos
se via á mão e querda do rio buma grande serra, e subindo
ao alto delia, do mais alto ao longe se via boma povoação
de brancos, porque ouvirão som de sinos, como tambem que
virão gados de bois, cavallos e ovelhas.

O tempo mostrarú se he verdade o que estes Jndies
referem, que povoação e ta seja que se póde discorrer er
algum arraial pertencente ás minas e governo dos Goyazes.
E confirma e te discur o o dizerem os mesmos Indios que os
Indios da nação Carajáuçú, que alguma vezes se tem visto
no Tocantins, tem vindo a dar guerras aos Jurúnas, e são
habitadores daquelles campo, ainda que sem lugar certo,
por serem Jndios de corso.

O rio Xingú 11e todo pelas margens de pedraria, e se
meado de ilhas e cacboeiras pelo meio, signal que as terras
por onde corre são de bastante altura. bundão estas terras
de cravo e outra drogas. A sua largura he ordinariamente
de duas leguas até acima dos JurÚDas, e referirão estes ao
Padre que ainda entre os campos de que fallamos con er
vava a mesma largura, signal de que tem muito compri
mento entre o nascente e o sul, ainda que de ordinario
innavegavel. .

Entrando por e te rio Xingú acima logo na boca á mão
esqnerda e tá aaldeia de Arapijó (1) dos Reverendo Religiosos
da Piedade. Mais adiante duas lagua da mesma parte está
a aldeia de Cavianá (2), do me mo Padres, edepois desta al
deia duas legua 11a buma povoação de Portuguezes com
posta de dou sitios, o primeiro cb3mado Tabapará e o
segundo Boa-Vista, e de ambos estes sitios e alp;uns mora
dores do Gurupá se pretende formar buma villa, para o
que ha já licença de Sua Magestade. Todos e tes moradores
por agora estão sujeitos, e formão buma freguezia, que está
no Gorupá com seu vigario, que tambem o he da vara, e se

(1) lIe o lugar de Cm;l'asédo.
(2) Jlc a fl'eguczia de Villal'inho do &fonlc. Bucna c creve - Cauhiana.

(:'olas do Ec!icIOl~.
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jL1Iga serem os frBgueze' por agora até sessenta moradores
com -seu juiz e escrivão, e estes moradures poderão ter
cousa de trezentos para quatrocentos escravos, que agora
perdêrão pela nova lei da liberdades.

Seguindo o mesmo rio Xingú á mão esquerda duas leguas
distante da Boa-Vista está a aldeia de Maturú (-I), tambem dos
Reverendos Religiosos Piedosos. 'rodas estas aldeias forão
primeiro dos Padres da Companhia, bumas de visita e ou
tras de re idene,ia. E a esta de i\laturú fundou o Padre João
'Maria de Gorçoni, de cujo fervores e élnlidade já tocámos
alguma cousa no Capitulo III do Livro V. Da aldeia de Ma
turú em distancia de cinco legua' da mesma pa rte esquerda
do rio está a aldeia de Itacoruçá (2), da Companhia de .le us,
que tem ~ gloria de ser fondada, ou de Jogral' as primeiras
noticia da Religião Catbolica por meio do 'eneravel Padre

, Luiz Figneira, pelo anno de 1637, como deixámos e cripto
no Livro 1II de ta bi toria Capitulo III.

Mais adiante dnas leguas da dita aldeia e tá outra cha
mada Pirauiry(3). Alguns anno antes até o de '1730 e tavão
unidas em homa estas dua aldeia, em que e virão obri
gados os Plldresa separa-Ias em duas por cau a das grandes
difIerenças e mortes que bavia entre a doa nações, de que
se compunha a aldeia de ltacuruçá. Defronte de Pirauiry da
da parte direita do rio Xingú tres leguas mllis acima
está a aldeia de AricalJ' (4), fundada tllmbem e admini'trada
pelos Religiosos da Companhia. Ultimamente foi e te rio
com as suas terras adjacente doado ao donatario Ga par
de Abreu de Freita , que depois de i tio da doação, e he
boje do Pa trimonio Rea I.

Se se cuidára em povollr este rio, as im com aldeia de
Indios, como com povoações de moradore J baveria hllm
grande augmento eS[Jiritual e temporal pela bondad do
are e terras deste rio. I,etirando- e de Itacuruçá por dous
caminhos se pMe descer para o Amazonas, hum pelo me 
mo rio abaixo, outro por hllm rio cbamado AyquiquYJ que
vem sahir no Amazonas defronte da fortaleza do Parú, a

('1) He a villa de Porto de i\los.

(2) Ue a villa de Veiro .
(3) He a villa de Pombal.
(,~) Ue a villa de Souzel.

(.fVo/as do Edictor).
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qual está sobre o Amazonas da parte do norte, e junto
della buma aldeia dos Religiosos da provincia de ~anto An
tonio chamada tambem a aldeia do Parú (1), appelLido que
tomára de hum pequeno rio que desemboca no Amazonas
junto á fortaleza do mesmo nome. Entre o Parú e Tuaré da
parte do norle nos fica o rio Jary, que desemboca no Ama
zona defronte da boca do Xingú.

E te rio .lary he maior que o Tuaré, e se julga ser nave
gavel por mais de oitenta leguas, e desce do norte para o
sul, e as suas cabeceiras vão tocar com a. grandes erras
do Parú. Ta boca de te rio l1a buma aldeia chamada do
Jary (2), da administra ão dos Religioso ila provincia de Santo
Antonio. He de advertir que todas estas aldeias (como jit
dissemo ) forão fundada e administrada p0lo Religio os
da Companhia de Jesus, os quae a largárão ás illai reli
giões. por não terem sugeitos para torlas, motivo porque
pedirão a El-rei o enhor Dom Pedro II qnize e rerartir
todas aquella aldeias que correm á parte do norte com as
mai sagradas religiões, a qual reparti ão se fez no anno de
1692, como con ta da ord m de ua Mage tade expedida nl)
re~imento das mi sões, mandado fazer pelo dito enbor
Rei Dom Pedro pelos melhores ministros de governo e
letras. .

Acima do Parú, subindo o rio das Amazonas da me ma parte
do norte, em di tancia de dez leguas, e tá a aldeia de Uru
búquára (3), da invoc.ação de S. FranciscoXavier. E la aldeia
fundou o nosso Padre José Barreiro no tempo do Padre
Superior João Felippe Bettendorf, e o Mis ionaria que re i
dia nella tinha de vi ita a aldeia de Jaquaquára (4) e a aldeia
do Parú. Hoje, por causa da divisão, be da administração
dos Religioso da Piedade. Secrue-se a aldeia de Gurupá
tuba (5) em distancia de dez legua de Urubllquára pelo rio
Amazonas acima, administrada tambem hoje pelo Religio os
ela Piedade. Fundou esta aldeia o Padre ManoeL da Costa,
da Companhia de Jesus, em hum lugar alto e eminente

(J) lIe a villa de A!meil'im.
(2) Foi depois a povoação de Fragoso, hoje exlincta.
(3) Be a povoa~,ão ou lugar do Outeiro.
(4.) Desta aldeia já não ha noticia.
(5) 11o a villa de Monte-Alegre.

(No/as do Edi ·tor).
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sobre o rio das Amazonas debaixo da invocação de Nossa Se
nbora da Conceição. "' i itava o Mis ionario de Guropatúba
duas aldeias do rio Tapajóz) huma da invocação de assa
Senbora da Conceição e outra ele anta Ignacio de Loyola.
Tinba tambem de visita e te Iissionario defronte de Guru
patúba da parte do sul elo rio buma aldeia chamada Gon
çary(1))cujo sitio se cbama ainda Gonçarytapéra. Nos matos
entre e ta aldeia e a de Urubuqoára ha o páo pintado cha
mado Iburapinima.

Tambem desde o Parú até esta aldeia lia eluas serras
muito altas, em que se diz ba ouro e prata, e tambem abun
dão de sal aparrilba e cacáo ele maior grandeza a fava que
o ordinario. He esta aldeia celebre pela pintura de l\UméJs
cuias, qoe nella se pintão com buma tinta chamada cumaté,

. tão fina e de tão bom go to, que compete com o melhor
xarão da China. Defronte desta aldeia) onde está n de Con
çary, de emboca bum rio chama·do Curobn, que desce do
sul para o norte, ese sabe ser navegavel por mais de oitenta
legllas, cuja scabeceiras não são muito distantes do rio Xingú.

Subindo omesmo fio das Afinonas acima em di laneia de
quatro leguas da parte do norte está a aldeia do , orobiÚ (2),
da mesma administração dos Religiosos Piedosos. E tres
leguas mais acima da mesma parte do norte das Amazonas
tem estes Religiosos outra aldeia pequena dentro em hum
lago a que chamão a aldeia de Curuhá (3): acima desta aldeia
quatro leguas da mesma parte do norte do Amazonas está
a fortaleza elos Pauxi , e junto desta) duas aldeias pequenas
huma pertencente ii fortaleza e outra da administração dos
Religiosos da Piedade (4). Dizem que Manoel (lJ Motta, funda
dor da fortaleza dos Tapajóz, fundára tambem esta fortnleza
dos Pauxi . TIe o melhor itio que tem o rio das Amazonas
para fortaleza, por ser aqui orio mais apertado) que tem oito
centas e setentn braça s6 de largo, medidas por MI'. Carlos
de la Condarnine, que o vadeou, e se entende te~'á hum
fundo incomprehensivel, pois em tanta estreiteza compre-

(I) Baena chama á esle lugar Cuçary.
(2) l-Ie a ,·illa ue Alcmquer.
(3) Esta aldeia leve posteriormenle onome de - Lugar de Arcozelo -, qne.

segundo Baena, acabou em 1787, passando-se seus habilanles para a aldeia
de~at1Xis, hoje a villa de Obidos.

(4-) Eslas duas aldeias fundirão-se na villa de Obidos.
(Notas do E(lictOl~.
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hende hum peso de aguas, que pedião muitas leguas de
ex.tensão. Ainda aqui} posto que pouco se sente o fluxo da
maré, que denota o erem estas terras muito baix.as, pois
em distancia de duzentas e tanta leguas do mar não excede
a sua altura mais que o que costuma subir o mar na sua en
chente. Esta fortaleza se acha em altura de hum gráo e
quarenta e cinco minutos de latitude austral.

Defronte da fortaleza dos Pauxis, tres leguas mais abaixo
da parte do sul do Amazonas, e tá a boca do celebre rio
Tapajóz, que corre do sul para o norte em distancia de mais
de sessenta dias de viagem navegave], Na boca deste rio
e na pouta que se fórma delle e do Amazonas, entrando á
mão esquerda, está a fortaleza, e junto della dous tiros de
mosquete aaldeia dos Indios Tapajóz (1), que derão seu mes
mo nome ao rio, aldeia e fortaleza. Esta fortaleza fundou
~lanoel da Molta á sua custa, e El-rei lhe deu o titulo de
Governador della por tres vidas em remuneração deste
serviço, e he digno de compaixão, que tendo o fundador
netos, a quem por equidade se devia dar o commando
perpetuo deUa, são tão desamparados que bum neto do
fundador se acha actualmente tenente della, estando ainda
na terceira vida; o que se deve attribuir não á lnju liça da
parte de EI-rei, mas ao desalinbo e desamparo do dito bo
mem' em não procurar o que lbe toca.

Subindo o rio Tapajóz acima á mão esquerda, em distancia
de sete leguas, está a aldeia de Borary (2), tambem da admi
nistração dos Religiosos da Companbia. E ta aldeia e tava
unida com a do Tapajóz até o anno de 1738, em que o
Padre Manoel Ferreira a sepai'ou para Borary, por cau a de
.ser muito grande a aldeia de Tapajóz, e não ter terra bas
tantes para a cultura de tantos lndios. Defronte de Borary á
mão direila do fio está a aldeia de Cumarú ou Arapiun (3), da
administração da Companhia, que tambem está sobre o rio,
que ne ta paragem tem mais de quatro leguas de largura.
Subindo pelo mesmo rio Tapajóz acima, da me ma parte
direita em distancia de oito legua , vamos topar com a
aldeia de Santo 19nacio ou do Tupinambaranas (4), ituada
,tambem sobre a margem do rio.

('I) lIe a cidade de Santarem.
(2) IIe a viUa de Alter do Chão.
(3) Ue vjJJa Franca.
(4) lIe a villa de Boim.
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Esta 31deia e tava ituad3 antigamente no 3uno de 1669
sobre o rio da Amazon3, em buma pont:J eJugar alto, donde
por cau rt dos muitos mosquito a mudárão os Padre para
hum lago (lentra form3do do rio (10::- An lirazes e dE' hum
braço do Am3Zonas, que v3i dar ao sertão dos COl'iatóu
Fundou e ta aldeia o no o Padre Antonio da Fonseca de
baixo da invocação de Santo 19nacio. Formárüo depois, ou
este ou seus successores, buma Igreja e Casa Religio a com
seu claustro tão bell::ls e tão formosas, que a sua bondade
foi o verdugo de muitos Indios e Religiosos que neJla 0101'
rêrão pela malignidade de sen ares; por não se 3treverem
a desamparar tão bello edificio, até que o Padre M:lnoel
Lopes com autoridade do Superiore deixou tudo pejo
anno de 1737, e mudou a aldeia em peso pa ra o rio dos
Tapajóz, aonde agora se acha.

Subindo o mesmo 'fapajóz acima á mão direita está a
aldeia de S. José on Matapús (1). Esta aJdeia fundou o nosso
Padre José da Gama pelo anno de 1722.. e era da visita do
dito Padre Missionario Gama, que o era então da aldeia elo
Arapiuns. He este rio na sua boca até a dist:lDcia de qua
renta leguas onde principião as cachoeiras, de bons ares e
clima benigno. Subindo as primeiras cachoeiras he menos
habitavel pela praga dos mosquito chamados Piuns, que são
venenosos. e ainda aos mesmos naturJes insoJIriveis ( he
verdade, !)orém, que mais para cima parece se acaba e,ta
terrivel praga.

Este rio 'fapajóz e a sua primeira aldeia teve por primeiro
Missionario, que introduzia nell:.). a fé, ao Padre João Felip
pe Bettendorf, a quem se deve grande parte das noticias
desta historia pela curiosa exacção de seus dia rio • e ti
quem o Padre Antonio Vieira commetteu esta empreza no
anno de 166'1, iJor concorrerem no dito Padre dotes e ta
lentos dignos para a reducção do muito gentilismo que
naquelle tempo havia, e peja grande fama que havia da bon
dade e boa situação deste rio. E com elfeito EI-rei o Senhor
Dom Pedro ordenou que na boca do dito rio se fundasse
huma vilJa e neJla hum Collegio da Companhia de Jesus,
que fosse como seminario, onde se habilitassem os operarias
da fé que se devia espalhar e plantar no vasto rio das Ama
zonas e mais rios seus collateraes. A boca deste rio Tapa-

(I) Jle a yilIa de Pinhel.
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józ, conforme a observação de MI'. de la Condamine, está em
ultura de dous gráos e vinte e cinco minutos de latitude
austraL

Conta-se que nos tempos antigos subira hum navio de alto
, bordo, e que surgira na boca deste rio, ainda que os prati

cas do Amazonas dizem ser difficillima a navegação de náos
de alto bordo, não por falta de fundo, que até o Pongo, diz
l\fr. de la Condamine, não ha paragem que não tenha ao
menos oito braças de fundo; mas sim por cansa das
grandes correntezas do rio, contra as quaes poucas vezes
resiste a força dos maiores ventos, pelo que se faz preciso
ajudar dos remos.

ne verdade que não he pequena bondade deste grandê rio
das Amazonas, para a sua navegação, para cima, o ter sem
pre ventos 'DO tempo do verão, que começa em Agosto e
acaba em Janeiro, sempre constante, que' assoprão da sua
boca ]J(lra cima, e posso certificar, como testemunha de vi 
ta, que vi subir uma canôa pelo dito rio, de oitenta palmos,
governada por dous Indios, hum com o governo da jacumá,
que erve de leme, como as pás nos barcos elo Tejo, e outro
que governava o panno da vela. Pura baixo já se abe, que
a r-orrenteza do rio facilitu muito a sua navegação, havendo
cuiúado não topem o va os em algum uaquelles granues
madeiros, que nelle cahem, quando a mesma correnteza lhe
leva a terra em (pe se sustentão; porque correm perigo,
ou de se virarem, ou de se romperem com a força que
levão.

O rio Tapujóz esteve por descobrir da parte das suas ca
beceiras até o anno de 1747, em que desceu por elle abaixo
hum Mineiro da' mina de Mato-Gro so, chamado João de
Souza de Azevedo, o qual veio por este Tio comprar fazen
das ao Pará, e com ellas volLou para o Ma to-Gro so, não
pelo do Tapajóz, como determinou, mas pelo rio da Ma
deira, por novo motivos, que e lhe oITerecêrão na subida
do Amazonas. Primeiro que João de Souza, desceu por e te
rio Leonardo de Oliveira, da ilha da Madeira, com outros
mai , e chegou á aldeia de S. José em 17492.

Iteferio este João de ouza, que subindo pelo rio 'fapajóz
acima (que diz tem as suas cabeceiras em altura de doze
gráos de latitude austral), em altura de cinco grãos desem
boca neHe á mão esquerda outro rio, chamado Rio Negro,
que desce do rumo ele nordeste, o qual Rio 1 egro acaba em

65
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bumas campinas, e que destas ba caminho por terra até ás
cabeceiras do rio Cuyabá, distante só tres dias das cabe
ceiras de hum a outro rio. Indo subindo o mesmo rio 'fa
pajóz acima, se encontrão mais quatro rios pequenos á mão
esquerda, dos quaes só o quarto tem o nome de rio das
Tres Barras, que be de crer o deve ao mesmo de cobridor
Sonza, o qual entrou por este rio, e pouco entrado neUe,
mandou cavar nas suas mnrgens e batear, cm que diz acbou
ouro de boa conta. E com effeito mandou a amostra a El-rei
o Sr. D. João V no mesmo anno de 174·7, e erüo ses
senta e quatro oitavas de ouro, tirado no dito rio das
Tres Barras. Subindo da dita boca deste cou a de yinte
leguas de distancia se topa com outro rio á mão e
querdll, chamado Arinóz; no meio deste rio descobrirão os
Mineiros do Matto-Grosso humas minas de ouro, no anno
de 1746, a que derão o nome de arrayal de Santa Iznbel.
Mais acima em distancia de vinte leguas está outro rio á mão
esquerda, chamado Júrúena, que todos descem de nordeste
e desaguão no rio 'fapajóz, ao qual o dito João de Souza
fórma, e dá o curso de sal n norte, e chama ao rio Tapajóz,
nas suas cabeceiras. rio Juyná. Das cabeceiras deste rio Ta
pajóz ou Juyná se vai por terra de chllpada atravessanclo
varias riachos confluentes ao da Madeira aLé o Matto-Gros o,
que lbe fica quasi a oeste em distancia de cem legllns; e na
mesma distnncia, pouco mnis ou menos, das cabeceirns do
Tapajóz para leste ficão as minas e povoaçào do Cuyabá.

Bem 11e verdade que João de Souza não de ceo pela cnbecei
ras do T:lpajóz e rio Juyná, mas sim pela do rio Arinóz, das
quaes ao Ma tto-Grosso diz que gastárão viote e cinco dias de
viagem por terra, e que fazendo-se a jornada escoteiro e
gastarão quinze dias, e para o Cuyabá menos. A communi
cação destas minas mostrará para o foturo menores distan
cias e mais facilidade nos caminhos. Refere mais o me mo
João de Souza ser a navegação do. dito rio diffLcl11tosa por
ter muitas caéboeiras. Todo estes rios collateraes do Ama
zonas tem o defeito destas cachoeiras, signal de que de cem
de terras altas, a saber, as ela parte do sul correm dos man
tê que dividem as vertentes, que cahem para o Amazonas,
das vertentes que descem para o rio ela Prata. E ela parte
elo norte as serras do Parú, continuadas em maior altora e
mui visiveis até Tapajóz, que continuão menos levantadas até
snrgirem nos famosos montes dos Andes, junto a Quito.
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Estas montanhas dividem as vertentes para orio Amazonas
das vertentes que correm para o norte e formão o rio da
Magdalena, o celebrado rio Orinôco e o rio Essequibo, que
desemboca no mar, não muito distante de Suriname, colonia
hollandeza, com quem os Indios do mato do nosso districto
negoceião, depois que lhes faltárão os resgates da banda do
Pará, Fatal negocio!

E daqui se póde bem conbecer a bondade do rio das
Amazonas, que tem bum curso de mil e quinhentas leguas,
sem em tão grande distancia se encontrar huma só ca
choeira ou alto, que difficulte a sua navegação, e só no
Pongo pelo apertado de suas aguas se sente alguma difIlcul
dade em vencer a sua correnteza, 'entre S. Tbiago e Borja,
que são tres leguas de distancia.



(Notas do Edictor).

CAPITULO VIII.

CONTI TI'A A DE CRIpçXO DO RIO AlIrAZONAS, E MIS ÕES DA
COMPANIDA, DESDE O RIO TA.PAJÓZ ATÉ O RIO

DA MA.DEIRA.

Defronte do rio Tapajóz á mão direita da parte do norte
do Amazonas, acima da fortaleza dos Pauxis, duas leguas,
está o rio chamadodas Trombetas (1), que descedonorte para
o sul, que terá na boca bum quarto de legua de largo, e he
navegavel por mais de oitenta leguas, ainda que com difli
c.uldade pelas suas cacboeiras. Dizem alguns que os ln' ias
das cabeceiras deste rio tem comlIlunicação com os HolJan
dezes de Suriname, por se achar entre elles alguma ferra
menta fabricada em Hollanda; maldita correspondenci:1\

Subindo do rio Trombetas pelo Amazonas acima á mão direita,
em distancia de quinze leguas, está o rio chamado Jamundás
(2), que desce da mesma fórma que o das Trombetas, e se en
tende ser de ignal ou maior grandeza. Na boca deste rio
sobre hum lago deUe tem os Religiosos da Piedade buma al
deia de Jndios, chamada a aldeia de Jamnndá (3), a qual foi fun
dada, como as mais, pelos neligiosos da Companhia, e era
visita do l\Iissionario de Gurupátúba.

Ikeste rio celebre P9r se dizer que neUe babitavão as
Amazonas, que na sua boca accommettêrão ao celebrado
Orelhana, primeiro deseobridor do Amazonas. Tambem e
diz que nas cabeceiras deste rio ha bum lago, donde e
tirão bumas pedras verdes com muitos e varias feitio, de
que se infere com grande evidencia ser algum bal'ro, que
dentro na agua (como coral) se conserva molle, e emqu:mto
assim está, se formão delle as figuras que querem, mas
depois de tirado da agua se faz tão duro como bum dia
mante, e não cede ao ferro e aço I mais duro, e de tempera
mais forte que póde baver.

(I) O nome indio deste rio he Ol'iximina.
(2) Bacna escreve Nhamuncl:l. A esle rio chamavfio os Indios anLígamenle

- Cunnriz
(3) He a villa de Faro.
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Mostrando-se hum(l destas pedras a hum lapidaria em
Lisboa, disse que pelo toque mostravão ser pedras finas.
Dizem que esta ped ras são as verdadeiras pedras neofri
ticas, e tem a mesma virtude. TIe certo que MI'. de la Con
damine fez hum grande apre o dellas, e pôde ser que os
lapidario de França lbes descubrão algumas virtudes. Cba
mão-se estas pedras, pela lingua dos Indios, Puúraquitan, e
dizem alguns (7"elala 1"efero) não acredito, que as mulberes
Amazonas as djo aos homens, que buma vez no anno vão
communicar com ellas. O certo he que ba estas pedras entre
os 1ndio, e eu tive buma grande, e ainda se não abe o
lugar onde se acMo, e donde se tirão. Destas tive algu
mas, e buma de maior grandeza, que representava o pes
coço e cabeça de hum cavallo, que foi para Bolonba para
o celebre Museu do Summo Pontifice Benedicto Xl' .

Do rio Jamundá subindo ?os \mazonas acima á mão direita
em di tancia de quinze leguas desemboca o rio Guatumá (*)
que corre do norte para o sul, cllja boea passa de meia
legua de largo, e lbe dão mais de cem ]eguas de compri
mento, ainda CIlle com o mesmo défeito das cacboeiras que
principião a oito legu(ls da sua boca. Na deste rio tre ]e
guas dentro estava buma aldeia que se acabou de destruir
no anno de '1745 fngindo os 1ndios para o mato, desampa
rando ao eu Mis ionario da religião de No sa enbora das
Mercês, a quem pertencia a administração da dita aldeia (").
Tambem se diz que nas cabeceiras deste rio tem os 1ndios
communicação com os IloHandezes, cujas noticias por mais
que pelo prejuizo Ias pobres almas. entre hereges me des
agradão, as refiro.

Todos este rios desde Jamundá até Urubú tem abun
dancia de cravo do Maranhão, corno tambem se acbão neHes
o celebrado páo 1bnrapinima, que quer dizer páo pintado
com malbas. Acima de Guatumá tres leguas está o rio Anibá
que corre da mesma sorte que o Guatumá, mas muito menor
que este. Dentro deste rio tres leguas di tante de ua boca
está buma aldeia dos Religiosos das Mercês, que he o resto

(') Baena, Amazonas no seu Dicciollal'io TopofJl'aphico, ~Iilliet de Saint
Adolphe, chamilo .i esle rio - Uatumá.

(oo) Em '1814 e la situação foi renovada pelos cuidados de CrispiOl Lobo
de ~lacedo, que ali foi a.ldeia\' os Indios Pariqui. Ha boje bUOla capella sob
a. invocação de Santa Anna.

(I\'olas do Ed'iclor).
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das aldeias que os mesmos Religiosos tinhão no GuatumáJ

1\fatary e Urubú. Segue-se da mesma parte do norte hum
fio pequeno chamado aracá, do mesmo curso do norte para
o sol, cuja boca dista do Allibá tres leguas. He celebre este
rio pelas praias que junto a sua boca fôrma o das Ama
zonas, nas quaes os Portuguezes fazem todos os annos
huma prodigiosa viraçao das tartaruga .

Desta viração já fallamos na carta do Padre Vieira. Acima
destas praias quatro leguas está o rio Urubú, da mesma
parte direita do rio das Amazonas, que corre do norte para o
sul da mesma sorte que os rios Jamundá, Anibá e os mais
que deixamos referidos. Tem este rio pouco mais de hum
quarto de legua de largo, e terá cem leguas de curso nave
gavel com a mesma difficuldade das cachoeiras. Na boca
deste rio teve a Companhia huma famosa aldei:t que na re
partição tocou aos Religiosos de Nossa Senhora das Mercês.
Hoje não tem aldeia nenhuma porque o resto, como já dis
semos, se acha na aldeia do Anibá (l), dos mesmos Reli··
giosos.

Defronte do rio Urubú deixámos á mão esquerda das
Amazonas o celebre rio da Madeira, e abaixo deste o dos
Maguês (2) defronte do Guatamá, dos quaes logo fallaremos,
para acabarmos com o rio Matary da parte do norte, o qual
está acima do Urubú cousa de oito leguas. Neste rio Ma
tary teve a Companhia huma residencia com huma populosa
aldeia de Indios, a qual fundou o celebre Aloisio Pateil, na
tural de Constancia, e lhe succedeu o Padre João Maria
Gorçoni. Passou depois esta aldeia á administração dos
Religiosos das Mercês, que pelo tempo se acabou no anno
de 1.7M. Já parece tempo de enlrar a descrever o nosso
grande rio da parte do sul.

Topnando abaixo da parte do sul das Amazonas, e subindo
dos Tapajóz, onde ficámos até a boca de hum braço do rio
da Madeira chamado Paranámirim, são sessenta leguas de
distancia. A boca deste Paranámirim terá de largura duzen~

tas braças, e de cClmprimento até á margem do rio da Mar
deira serão sessenta leguas. Este rio Paranámirim se fôrma
de quatro rios pequenos que deseml>ocão nelle todos da
:parte esquerda; o primeiro se chama Andirá, que dista da

(1) fie lwjç jl Villa de Silves.
(2) Baena e outr(\S autores escrevem - ~fa.tllJs.

(Notas do Eclictor).



(iYOlflS do Edictor).

- 5'17 -

boca seis Ieguas; o segundo, Maguês, que dista do Andirá
quinze leguas; o terceiro, Abacaxis, que dista do Maguês
vinteleguas; e o quarto, Canumá, que dista do Abacaxis oito
leguas; e deste Canumá á margem do rio da Madeira seriio
eis leguas. E fica sendo a terra da parte direitQ deste rio

Paranámirim huma ilha formada deste Paranámirirn, Ama
zonas e Madeira. Nesta ilha sobre as Amazonas acima da
boca do Paranámirim cinco 1eguas se fundou primeiro a
aldeia dos Tupinambaranas (1), que ainda hoje se chama Ta
péra, que quer dizer l!tgar que foi dos Tupinambaranas.

O li sionario desta aldeia fundou mais duas de visita,
huma de Indios Andirazes 'e outra de Indios Arariuns. De
pois se mudou esta aldeia para dentro do Paranámirim na
boca, e sobre hum lago do rio Andirá, onde e teve muitos
<.lnnos com bellas casas e igreja, e por cau a do mtlO ares
se mudou ultimamente para os Tapajóz, como em seu lugar
dissemos, pelo nosso Padre Manoel Lopes, natural da vi11a
de Mour~o; e só resta elizer que esta aldeia, estando sobrc
as Amazona, tinha a invocaçào de Santa Maria Maior, e
passando para os Andirazes, tomou a de Santo 19nacio, quc
ainda hoje conserva nos Tapajóz.

Subindo da boca do Paranámirim pelo rio das Amazona
acima, em distancia de quarenta leguas, >amos entrar na
boca grande do rio da Madeira. T~m este famoso rio duas mil
sei sentas e dez varas portuguezas de largo ou mil trezentas
e cinco braças pela medição de MI'. de la Condamine. De~ce

de Santa Cruz de la Sierra situada em dezesete gráos e trinta
minutos de latitude austral; o eu curso be do uI para o
norte, e ai "sua distancia com as muitas voltas se estima em
mais de quatrocentas leguas, e da boca elo rio até anta
Cruz de la Sierra pelo braço que chamão Mamoré se gasta
commummente até as cachoeira vinte dias de viagem, e das
cachoeiras até as primeira aldeias dos Padres Ca telhanos
quinze dias; destas até a cidade de San ta r.ruz vin te dias,
que vem a fazer cincoenta e cinco dias de viagem.

Na boca deste rio está hoje uma aldeia (2) dos Religiosos ela
Companhia sitnada sobre o rio á mão e querda ubindo para
cima dez leguas da dita boca-o E ta aldeia esteve primeiro
na boca elo rio Maturil, que de emboca no da Madeira, mais

(I) Passou para o ponlo que be boje n. villa de Doim lJO rio Tapajóz,
(2) [[e hoje a villa de Seqla.
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de cincoenta leguas, e a principal naçào de que se compu
nba era de IncHos Arurizes, e se chamava por esta causa a
aldeia dos-Arurizes, a qual fundou e foi seu primeiro Mi sio
nario o Padre João Angelo Buonáni, natural de Roma. Mu
dou- e depois esta aldeia para a boca do rio Canumá, que
desemboca no Par:lDámirim, e se situou no dito sitio na sua
boca, subindo á mão direita; depois se mudou deste sitio
pora o rio Abacaxis, aonde estava a outra aldeia de visita,
e se unirão ambas, e se si1u:II'50 tres leguas acima da boca
do dito rio ti mão direita. Ultimamente se mudou para o
lugar, aonde está ao presente no anno de 1745. Todas estas
mudanças se fizerão por causa dos arGS, que em todas estas
paragens ão pouco sadios, e causavão nos Indios não pe
quena morta ndade.

Acima Jesta aldeia quinze leguas está outra aldeia dos He
ligiosos da Companhia cbamada Trocano ('1), a sua invocação

. be de Santo Antonio, assim como a clos Abacaxis tem por
invocação a Santa Vera-Cnn, e tendo antes a invocação de
S. Francisco de Borja, e póde ser que esta fo e a invoc:lçâo
da aldeia de visita, e que se perdesse na união de ambas.
Esta aldeia de Trocano fundou-a o no so Padre João de
Sampaio no anno de 1725 junto ás primeiras cachoeiras na
boca de hum rio cbamadoJamary (2) obre a Madeira, e pOl'
isso se chamou a aldeia das Cacboeiras ou Jamary, depois
se mudou para o Trocano por causa dos bravos Indios Muros
que infestárão hostilmente a dita aldeia, e por se livrarem
de inquietações por já lbes não poderem resistir aos seus
assaltos se desceu para o Trocano no :mno de '17/..2.

Seria conveniente á corôa de Portugal que nãoi~só se con
servassem no dito lugar, mas ainda se fundas em outras
(e com r.egurança) acima das cachoeiras para conservação
dos nOssos dominios. Nem a Companbia deixou de :Jttender
il este bem da corôa, representando-o aos Governadores,
para que dessem providencias contra a invasão <1os Múra ,
gentio indomito e cruel; mas não se Ibe pôz aLé agora o re
medio, e apenas o Padre José da Gama Ibe pôz dous pe
dreiros ($), para espantar com os tiros os diLos ~1úras: de que

(I) Ue hoje a villa de Borba.
(2) Posteriormente, em 1802, fundou-se uma nova aldeia sob o titulo de

S. João do Crato, Ilue foi abamlollatla, em razão de sua iusalubridade.
(3) Era a famosa artilharia que Lillhão os Jesuitas no Amazonas, para Lomar

á Purtugal as suas colulLÍas.
(Notas do Edictor).
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o Sr. General Francisco Xavier fez grande mysterio, inter
pretando esta conducta a fim muito diverso do intento do
llito Missionaria.

O rio da Madeira tem varias rios menores collateraes e
coniluentes a elle, como á mão direita, subindo para cima
o rio dos Gualtazes, Capaná, e outros, e á mão esquerda o
Arepuaná, l\fataurá, Marmellos, e outros. Este rio ladeira
tem tres c:lchoeiras principaes de mais dificuldade. Acima
destas corre o rio por entre pedras, cousa de vinte e cinco
leguas, em que he mais facil a navegação. Passadas estas
vinte e cinco leguas, e navega rio limpo, e em distancia de
quinze leguas se entra á mão direita em hum rio de boca
larga, que dá o nome ao rio Madeira; porque deste rio be
que descem 'os grandes troncos, por eausa dos quaes se lhe
deu o nome de i\Iadeira; e da boca deste rio para cima se não
encontra hum só tronco. Este rio, pela sua grandeza da boca
11e vera imil que tenba mais acima o rio, a que o Caste
lhanos cbamão Beny, distante do que cbamão Mamoré para a
parte de oeste cincoenta leguas; ainda queMr. dela Condamine
julga que este Beny sejão as cabeceiras do rio Purús. Bem
póde ser que tambem por algum braço se possa commu
nicar com o rio Purús, as im como be certo que pelo rio
GualLaze ha communicação com as Amazonas, Purús, e com
o rio Coary, que desemboca muito mais acima dos Purú ,
no rio das Amazonas.

Subindo da boca d ste ri (que chamaremos com parti
cularidade rio dos Troncos para o não confundirmos com
o Madeira), cujo CUI"SO principal daqui para cima ( uppomos
ser o rio Mamor'), em distancia de trinta leguas se encontra
á mão e qucrda outro rio grande, cbamado Henez; e por
este rio sobom e descem os Portugueze das minas de l\fato
Grosso. Da boca deste rio até o Mato-Gros o, ou ao porto
onde se desembarca para o Mato-Grosso, serão cento e cin
coenta leguas de distancia, porque e gasta commummente
da dita boca até obredito porto vinte dia de viagem para
cima, sempre por rio limpo e pacifico; e as margens do dito
rio são todas de ma tas, e fazendo-se a conta total da viagem
da boca do rio da Madeira até ás mina de Mato-Gros o, são
ordinariamente llous mezes de viagem para cima; a saber:
vinte dias até ás cachoeira , e vinte dia de ta até a boea
do Itenez, e vinte desta até o Mato-Gro o. Do porto deste
rio ltenez â povoação de Mato-Grosso são oiLo leguas, ou

66
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bum dia de jornada ardinaria por terra; de sorle que os
moradores de Mato-Grosso mandão pescar a este rio para
seu ordinario sustento. Estas as noticias que derão alguns
Mineiros, que de Mato-Grosso descêrão ao Pará a prover-se
do necessario e varias fazendas que lev:lvão.

Tornando á boca do rio Itenez, e subindo pela mãi do rio
l\Iadeira (que daqui por diante chamaremos Mamoré) a
poucas jornadas vamos topar com varias aldeias dos Padres
da Companhia, Castelhanos da Província do Perú. Os nomes
destas aldeias, e o curso deste rio Mamoré achará o curioso
leitor no Mappa da Provincia do Paraguay, impresso por
Matheus Scutera. Este mappa' dá o curso deste rio direito
do sul a norte, com varias braços confluentes a e11e, em
cujas margens e braços descreve os sitias das ditas aldeias,
seis á parte esquerda, e dez á direila do dito rio. Descreve

.mais nas suas cabeceiras huns grandes montes, e nas fraldas
delles para a parte de leste a cidade de anta Cruz de la
Sierra, e para a parte do sul, em distancia de oitenta leguas,
com declinação para o oeste as minas do Potozí. Todas estas
aldeias, situadas no rio Mamoré, se chamão aldeias da Pro
vincia dos Moxos.

Até aqui, ou até a boca do rio da Madeira, tive a relação
de bum Religioso Missionaria curioso, que cursou muitos
annos o rio das Amazonas, até o da Madeira, o qual teve a
paciencia de informar por escripto as circumstancias clelle com
as particularidades que deiJw referidas, e pela capacidade
do dito Missionaria, p.osso affirmar que tudo o que temos
relatado se faz verdadeiro, menos no que toca ás distancias,
que estão escriptas por mera fantasia e estimação, que todos
sabem be de ordinario muito fallivel. Daqui por diante pelo
que toca ao curso das Amazonas, traslado com mais reco
pilação a viagem deMr. dela Condamine,feHa no anlilode1743y

que se não póde negar foi feita com muita e:Jliacç:io, diligencia
e cuidado deste autor francez, membro da Academia Pa
risiense.

Sinto não ter para este lugar as duas relações, que tinha,
e erão da minha maior estimação; buma que me participou
o juiz de fóra que foi de Mala-Grosso, Tbeotonio de Gusmão,
ministro por extremo zeloso do serviço de Sua Magestadey

quando agora desceu por este rio ao Pará a buscar o preciso
para a fundação da nova villa, que pretendia estabelecer no
salto grande das cachoeiras, que seria sem duvida buma
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optima estalagem dos passageiros de Mato-Grosso. Nesta
relação me offerecia como em mappa todas as cachoeiras e
saItos do rio da Madeira, que, segundo a minha lembrança,
serião sete, algumas de vinte e vinte dous palmos de alto
por modo de ladeira. A segunda, com maior miudeza que
a primeira, que já tinha dado, m'a communicou o Sar
gento-mór João de Souza, o mais pratico sertanejo desta car
reira, que tambem notava muitas outras curiosidades; porém
quiz a desgraça, que dando-as a ver a llUma pessoa de con
fiança e intelligencia, esta, ou por descuido, ou por não sei
que, as não pôde achar quando lh'as pedi, dando-me apenas
huns fragmentos, que ainda poderão servir para parte do
que já dissemos. E para que o desgosto da perca não fosse
desconsolação sem allivio, ainda que se não possa chamar
total, succedeu o que vou a dizer.

Estando nós descrevendo este rio Itenez ou Guaporé, ti
vemos a fortuna de nos chegar ás mãos hum ex.acto mappa
do curso do dito rio, que desce de le te para oeste, com
curso pacifico e navegavel, sem dilficuldade alguma. En
trando-se pela boca do dito rio acima, em distancia ·de qua
renta leguas, se topa, subindo á mão esquerda, com huma
aldeia de lndias da invocaç,ão de Santa Rosa, que está muito
diminuta ele Indios, e apenas terú trezentas alma, he ao pre
sente da administração dos Padres da Companhia do Perú;
e está assignado hum tratado entre Portugal e Castella, no
qual esta cede a Portugal toda a parte esquerda do dito rio,
ou a parte oriental com a dita !is ão de Santa Rosa, e as
mais que se achão da dita parte oriental do dito rio, o qual
fica sendo o limite dos dominio de Portugal e CastelJa, pelo
que aquelle cede a esta da parte do sul; mas até o presente
se não tem demarcado, conforme o dito tratado a signado
cm Janeiro de '1750. Fabríca esta Missão de Santa Rosa pan
nos de algodão, e tem seu engenho de a~ ucar. Antes estava
situada esta aldeia na parte occldental do mesmo rio, e se
mudou para a parte oriental por mais saudavel.

Subindo o rio acima, em distancia de trinta leguas, se
encontra da parte oriental ou esquerdo do rio a Missão 011
aldeia de S. Miguel, que se diz tem para cima de quatro
mil almas. lIe governada pelos Padres da Companhia da
provincia do Perú, e actualmente he Ii sionario della o
Padre Gaspar de N.... já muito velbo. o qual falla oito lin
guas diffel'enle de lndios, e tem rellLlzidú muito' ú nos a



'anta Fé. Fabricão e -tes Indios panno de algodfio e nssucar.
Tem na sua Igreja muitos instrumentos, como orgão, har
pa, etc., que sabem tocar os mesmos Indios. ubindo o
mesmo rio Guaporé acima em ctistancia de sei leguas, se
encontra á mão direita a boca do rio Magdalena. Entr,mdo
por este rio Magdalena acima, em di tancia de cinco leguas,
tem os Padres da Companhia do Perú huma aldeia de qui
nhentas almas da invocação de Santa M3ria l\l:.JCTdnlena que
deu o nome ao rio, o qual desce do sul par3 o norte, c o
Missionaria actu:l1 de ta aldeia he o Padre José Ritevambe,
Italiano.

Da boca do rio Magdalena continuando a viagem do rio
Guaporé acima, gm distancia de cincoeuta lerruas dn me m:!.

. parte direita, desemboca bum rio, chamado D3ury (.J) que
desce do sul para onorte; e dn boca de te rio snbindo o D1e 
mo Guaporé cousa de duas leguas se encontra á p3rte es
querda o rio chamado Combial'é, ou Cumbriaré (:2), que desce
do norte para o sul. Nas cabeceiras deste fio pela terra
dentro para a pnrte de oeste está buma aldeia da invoc.aç50
de S. imão, fundada ha poucos anno , e lcrú duzcnta
almas, o i\1issionario actual he o Padre Fran isco _T 3vier da
Companhia de Jesus, Italiano. Nas mesmas c3beceiras deste
rio se descobria ouro no :mno de '17!~8.

Subindo o mesmo rio Guaporú ou ltenez acima cou a de
cincoenta leguas se encontra á mão direita a boca do Rio
Verde.. nome que lhe. derão as suas agu3s, por parecerem
verdes, e desce do sul para o norte. E acima da bOC3 eleste
rio em dislanci3 ele seis leguas desemboca da pnrte eSfjUer
da no rio Guaporé bum carrego, ou bum rio pequeno, cha
mado Galeria, em que os Portuguezes do Mato-Gro so UrDo
ouro. Acima da boca deste rio, subindo o rio Guaporé c1:1
mesma parte esquerda, está o rio cb::lm:Jdo Sarará, que
desce do norte para o sul, e desemboca no rio Cnaporé.
- Entre estes dous rios, Galeria (3) e SaI'::lI'é, está o Arraial

de S. Francisco Xavier, que be a capital povonção das mims
do Mato-Grosso, situada pela terra dentro em distancia de

('I) Baena e outros autores chamão á este rio - Buul'és.
(2) Baena cha.ma á este - Curaimuiam -; Milliet de Saillt-AdoJph no

seu Diccionario Geographiro - COl'ltInbiám,
(3) Baena e onlros alltOl'es charnfin á este rio - Gail!l'(j_

(1\ol((s dn F:rljI'!OI~.
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seis leguas do rio Cuaporé para a parte do IIQrte. Dista esta
povoação do porto do rio Sararé, que lhe fica a le te, cousa
de tre leguas de camlnho por mato e campo. E do porto
deste rio Sararé até desembocar no Guaporé são tres horas
de viagem, que poderão ser outras tres leguas. E por este
rio Guaporc se póde continuar :1 viagem e commercio, ou
subindo por elle acima, ao rumo de leste, até o porto do
Cuyabá, ou descendo por elle abaixo até o rio da }Iadeira,
e deste ao Pará. Está situada a povoacao do Mato-Grosso,
segundo hum roteiro que vi, em altura de doze grãos de
latitude austral e trezentos e dezeseis gráos de longitude,
ainda que se deve e peral' melhores noticias nesta materia,
e erão por agora e'tas para o curioso leitor fazer algum
conceito da sua situação.

Tem o moradores do Mato-Grosso communicação com os
do Cuyabá por terra, por buma estrada que fizerão desde o
Mato-Grosso correndo a leste até o CuyaM, por cuja e trada
se atrave a o rio Sararé, e muito perto já do Cuyabá se
atrave a tambem na suas cabeceiras o rio Guaporé, que
nella declina de leste para o norte, e vão topar ql1asi com
as cabeceiras do rio Tapajóz em menos di tancia de trinta
leguas. Fica o Cllyabá na mesma altura de doze gráos de
latitude austr:ll a leste do Mato-Gro so distante deste cousa
de setenta leguas, e a sua invocação be a viUa do 130m Jesu
do Cuyabá, que e. tá ba tantemente povoada e com bastantes
edHicio , o que não tem ainda por muito nova a povoação
do Mato-Grosso, que talvez o tenba maior ao diante.

Continuando em subirmos pelo rio Guaporé acima, sabindo
da boca do rio Sararé em di taneia de duas leguas, se acba
á parte direita buma aldeia de Indias da invocação de . Ra
phael, a qual aldeia não está sobre a margem do rio, mas
sim pela terra dentro em distancia de tres leguas. Daqui
para cima se sóbe pelo rio Guaporé ainda ao rumo de leste
cousa de vinte leguas, e passadas estas inclina o rio mais
para o norte, e já be menos navegavel por e avizinhar
ás suas cabeceiras. Ficão e tas perto da povoação do Bom
Jesus do Cuyabá, que lbe fica a leste, e a cabeceira dos rios
Paraguaye Cuyabá lhe ficão ao sul em distancia de dez ou
doze leguas, assim como as do rio Tapajóz lhe ficão ao norte
em menos distancia, como dissemos, de trinta leguas; e
daqui se pôde saber a altura e rumo em que lhe ficárão a
t.abeceiras do rio Xingú e TocaQtin que elescem ela me-
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mas terras a desemboca r no nosso grande rio das Ama
zonas.

Tornando á boca do rio Guaporé, que desemboca no rio
da Madeira, subindo por este acima, a que os Castelhanos
já nomeão por rio Mamoré, que desce do sul para o norte
entre o rio Guaporé a leste e o rio que chamamos dos 'fron
cos ou Beny a oeste, se sôbe até á cidade de Santa Cruz de
la Sierra, que lbe fica a leste, e ao sul com declinação para
o oeste as minas do Potozí, entre quinze e dezoito gráos de
latitude austral e trezentos e quinze de longitude. Subindo
da boca do Guaporé pelo rio Mamoré acima quinze le~uas se
vai dar em huma grande aldeia de Indios dos Padres da
Companbia, Castelhanos, da invocação da Exaltação da Cruz,
qne se diz tem mais do cinco mil almas; cujo Missionario
actual se chama oPadreLeonardo deN... , crioulo ("l, natural

. do Perú.
Tem esta aldeia engenho de assucar, de que se sustenta, e

muitos offici~es de ferreiro, entalhadores, carpinteiros e dos
mais omcios; assim como mestres que ensinão a ler e a
escrever, cantar, e tocar instrumentos musicas. Mais acima
desta aldeia da Exaltação est~ outra sobre o rio Mamoré, da
invocação de S. Pedro, e be maior no numero de almas que
a da Exaltação, por ser a mais antiga destas Mi sões, e se
diz ter mais de oito mil almas. Tem o mesmo governo, e
omcios, que a da Exaltação,e neHa assistem commummente
muitos Padres da Companhia, que servem de ajudar aos
Missionarias das mais aldeias. Nesta aldeia assi te o visitador
da Companbia, que he o Superior de todos os Mi sionarios, e
todos recorrem a elle pela distancia que tem do seu Pro
vincial da Provincia do Perú,que commummente assiste na ci
dade de Lima.

Além destas duas aldeias 11a outras muitas nas mar
gens e braços deste rio Mamará, qne se descrevem no
já dito mappa de Matbeos Scutero,da Provincia do Paraguay,
onde o curioso leitor os pôde vêr, e o curso deste rio Mamo
ré, como tambem as cabeceiras do rio Beny, que suppomo
ser o que abaixo chamamos rio dos 'froneo , ou rio da Ma
deira.

(') Entrc nós chama-sc criuIlJo ao ucscendellLc do negro africano nascido
aqui; nas outras parLes da Amel'ica he o desecndclltc do ~ul·oJlao.



CAPITULO IX.

DESCRIPÇÃO DO RIO DAS AMAZONAS DESDE O RIO DA MADEI
RA ATÉ ORIO NEGRO, E iUISSÕES DA COMPANHU QUE NES
TE HOUVE.

\ oltando agora a seguir o curso do rio das Amazonas, da
boca do da Madeira,deixando da parte do Norte defronte del
le o rio Urubú, que desemboca no das Amazonas defronte
do da Madeira; subindo o rio. das Amazonas acima se topa
logo com o rio Matary a oito leguas de distancia da boca do
rio da Madeira, que desemboca no das Amazonas, c.omo dei
xámos dito no capitulo antecedente. Da boca deste rio Ma
tary, subindo trinta e seis leguas, se encontra a boca do fa
moso rio egro n nome que lhe deram os Portuguezes pelas
suas aguas crystalinas parecerem negras na conjuncção que
fazem com as do rio Amazonas, que são mais brancas e des
maiadas, e pelo grande impeto destes dous rios conservão
ambos por muiLas leguas a diversidade das côres nas suas
correntes. Está a boca deste rio na observação de la Conda
mine em altura de tres gráos e nove minutos de latitude
austral, e em trezentos e quatorze de longitude, conforme
o Padre Samuel Fritz. Desce do norte para o sul atéomeio
do rio. Deste para cima desce de leste para oeste. He este
rio sem duvida o maior que da parte do norte desemboca
no vasto corpo do rio das Amazonas.

Tenho por sem duvida, que traz o seu nascimento das ser
ras de Popayan das mesmas fontes donde nasce o rio Caque
tá ou Japurá, por levarmos a opiniãO do sabia Condamine,
que diz se communica com estes, e nasce na mesma fonte.
He navegavel por mais de quatro mezes de viagem, por ra
zão das correntes, e por elie se communica, ou ha commu
nicação por agua até o rio Orinóco, que desemboca de(ron
te da ilha da Trindade; como tambem tem a mesma com
municação com o rio Essequibo, que desemboca no mar do
norte, junto a Suriname, feitoria hollandeza, entrando-se por

(') Segundo Baena' c Amazonas, o nome indigena deste rio era Qltim·.II c
GltrY!J!tacul'/Í., o acima das cachoeiras Ueneuá. O rio lIJadeira, ol'a Ca!Jari.

(Nota do Etlictor).



- 5'20 -

um brnço delle,a que chamüo rio DI'anco (IL aonrTe esteve o
nosso Missionaria da nossa tropa de resga tes, o Padre Achil
les Maria, que me dis e era a estrada s~guida para Surina
me pelos Tapuyas, que commerci50 com elles na infeliz dro
ga de escravos. Antes de chegarmos á boca elo dito rio se
encontrão duas grandes correntezas junto á terra da parte
rIo norte, chamadas urna Itaqu:ltiára que quer dizer pedra
lavradn, e h0 admiravel a forma de muitas figuras que alli e
admirão nas pedras: e a outra se chama a das L:lges, pelas
muitas que ba junto ú boca do rio, e que lia nesta para
gem, são as que causão a dita correnteza tão impetuo a.

Entrando a boca ueste rio, ql~e tl3m rluas mil e oitocentas
varas castelhanas de largo, em distancia de cinco leguas e
encontra á mão direita, ou á parte do norte quehe'J me 
mo, a fortaleza da imocação de Jesus Maria .lo é, situada
sobre as margens do rio Negro em sitio alto, e de boa elei
ção, que tem um capitão por commandante, e guarnição de
infantaria paga). que lhe vai da praça do Pará. Foi fundada
por ordem de EI-rei o Senhor D. Pedro 11 pelo annos de
1690. Acima da dita fortaleza duas 1eguas da mesma
parte direita está a Tapéra, que quer dizer aldeia que
foi chamada dos Torom:ls (2), em um bello sitio, alto, e com
praias apraziveis e de bom gosto,sobre o mesmo rio Tegro.

Este foi o primeiro sitio em que os Religiosos da Com
panhia fundarão Missões nestegranderio,que tem a felicida-

. de de serem seus primeiros i\Iis ionario os Padre Franci
co Velloso, e Manpel Pires, no anno de 1ü57, a 22 de
.T unho; e depois destes no anno de 1658 lhe succedeu o Pa
dre Francisco Gonçalves, Provincial que foi da Provincia do
Brazil, com o Padre Pedro Pires por companheiro. Celébre
a sua felicidade este rio por lograr por seus primeiros con
quistadores estes dous Padres Velloso e Gonçalves) O" maio
res da 'ice-Provincia, depois dos Padres Antonio Vieira e
Lujz Figueira. Cuidarão ambos estes Missionarias em pra
ticar os rndios, e reduzi-los á vida civil, e que vivessem
junto das margen do rio para melhor serem ajudados dos
nossos Padres. Assim farão soccorridos e instruidos es
tes 10dios pelos lIissionados da Compnnhia de visita

(1) O nome indigena (ll)ste rio, segundo Baena e Amazonas, era Pumviulw
Oll Qltegeuene, e na parle superior Ul'Uriwem.

(2) Teve depois o nome de Aircio, qne ainda conserva. He huma parochia.
(Notas do Edictor).
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até o anno de 1Ü~O, em que El-rei o Senhor D. Pe
dro mandou apertadamente ao Superior da Companbia, que
a missão do rio Negro tivesse Missiona rio de residencia.

Foi com effeito o Padre João Maria Gorconi neste anno em
huma tropa, e deu as providencias necessarias para a resi
dencia, e assistencia do Padre, que se demorou até o anno
de 1692, senqo o primeiro Missionario della no rio Negro o
Padre João Justo de Luca, a sim chamado por ser natural
da Republica de Luca. He admiravel a fertilidade de gente,
que produz e te rio e terras vizinhas a eUe; pois desde o
seu principio até hoje continuárão os Portuguezes a tirar
Indios deste sertão; e f'. mel hor opinião pas ão d.e vinte mil
alma as que deste rio e suas vizinbanças tem tirado os Por
tuguezes do Par;) em escravo e os nossos Missionarios em
descimentos quanto baste. com que se tem fornecido as nos
sas aldeias. Era esta aldeia dos Toromás tIa invocação de
Nossa Senhora da Conceição, do tempo em que foi adminis
trada pelos Religiosos da Companbia, que pouco depoi. a
largárão aos Religiosos de No. sa 'enhora do Carmo na re
partição das aldeias, na qual lhe toca por di tricto proprio
e te grande rio; e o primeiro Mis ionario do Carmo que nel
le entrou foi o Reverendo Padre Frei João Evangeli ta, que
administrou a dita aldeia debaixo da invocação de seu grande
Patriarcba Santo Elias. para com este patrono avivar o zelo
dos mais Mi sionarios do Carmo, que com tanto fervor tem
reduzido à fé de Nos o Senhor Je'us Christo muitas e mui
tas almas. Muitos annos depois a mudou o Reverendo Pa
dre Frei José da Magdalena, Religioso de merecimento, no
serviço de ambas ~lagestade , que quando agora passou por
ella o arraial pa ra a dema rcação dos dous dominios, não
pade~eu, e a mudou para a boca do rio Jabú, aonde actual
mente se acha.

Pelos annos de 1740, pouco mais ou menos. tomou a
fundar neste sitio ou Tapéra dos Toromás, o capitão da for
taleza João Pereira de Araujo, l1uma aldeia para o serviço da
furtaleza, que hoje tambem não 'existe, por não sei que ac
cidente. Pouco acima desta Tapéra aa parte direita ou do
ul, em distancia de tres leguas,está a boca de bum ygarapé,

por onde se communica o rio egro com o rio dos Solimões,
e se ~órma buma ilha perfeita de toda a terra que fica ao
entrar do rio egro, á mão esquerda, até o dito ygarapé ou
pequeno braço do rio Solimões. Subindo e te ygarapé rio

67
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acima tres leguas, se chega ao lugar chamado das Igreji
nhas, nome que lhe deu huma admiravel Capella, formada
pela natureza das pedras do rio, que se admira quando vazio,
porque na suas encbentes fica debaixo da agua. Deste luga r
subindo dez leguas e tá da me ma pilrte esquerda ou do sul
a aldeia de Santo Eliasdo .Tabú, situada em alto na boca do
mesmo rio que de emboca no rio regro. He C ta aldeia que
mudon o Padre Frei Jo é da Iagdalena do rroromá para
este sitio pelos annos de 1732, por (',ausa da inquieta vizi
nl,ança da fortaleza. Acima desta aldeia, dez Jeooua , e da
mesma pa rLe do sul está aaldeia de Santa Rita da Pedrei ra (L)
e- tanto esta, como as demais aldeia" àeste rio Negro, 50 da
administração do r.everendos ReligIOSOS de Nossa Senbora
do Carmo.

Acima da aldeÍ3 de Santa Rita dnas leguas se en
contra, á mão direita, ou da parte do norte, o rio Branuo,
nome que Ibe derão os POl'tllgueze em razão das suas aguas
mais desmaiadas, que a cryst::llinas do rio Negro. Commu
nica-se este rio Branco nas suas c(lbeceiras com as do rio
Essequibo, que desemboca no mar do norte entre os rios u
riname e Orinôco; e a lla communicação be tal, que e pMe
navegardo rio Negro até o mardo arte sernpreporaglla(~).

Por e te rio Branco desceu Lopo de Aguirre, come> allirma
na Slla relacão o Padre Acunha.

Em o ann'o ele 1741 subia icoláo Uor tman, Allemão (com
quem fallei depois), com milito vagar pelo rio Essequibo
acima, e de rios em lago veio por fim a dar com a sua em
barcação 110 rio Negro, °onele entrou por este rio Branco.

Ue e te rio Branc(\ abundante de peixe e tartarn
gas; e sobretudo abunda de muitas naçiie de lndias,
ainda boje, porque os Portllguezes tÍIJ1150 feito pODeoas
entradas nelle, e bem era que se acudisse com a fé a
tantos rnilhare de almas, como temos de cbrigação. Agora
no anno de 1748, entrOl1 nelle com hnma tropa o Célpitão José
Miguel Ayres, donde tirou muitos Tndios, ma com a in~eli-

(I) Em 1758 foi-.lhe dado o nome de Moura, e em 1833 o de Ital'eneláua,
traducção indigena do nome de Pedl'eim. Foi vil1a, e he hoje llUma Parochia
sob a mesma invocação (le aula Rila de Cassia.

('~) Posteriormente reconheceu-se que não existe essa communicação, bem
que as cabeceiras do seu amuenle Taculú, estt:jão mui pl'oximas das do Hepu
lJury, alUuenlc do Essequiboo

(iYotas elo EdictOl) o
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cidade de contrabir neIles 1'Tlma tal epidemia geral de bex.igas
mortaes, que clestruio POI ')nde passou todas as aldeias,
roças e escravatura de lndios da Capitania do Pará, avalian
do-se os morto.; em mais (le vintJ mil almas. Subindo da
boca deste rio oito leguas, vamos dar na aldeia de Santo Al
berto de Aricary(1),situ~da da parte dosulemlugar baixo e
alagado. Desta aldeia até á boca do rio Mariuá, que desem
boca ela parte do sul no rio Negro são vinte legua de via
gem; como tambem da boca deste rio á aldeia de Santo An
gelo(2), ituadada mesma partedo sul em hum sitio admiravel
sobre o rio egro, alto, e de bella vista, por descobrir im
mensidade de ilhas semeadas pelo me mo rio. A sim esta,
como a antecedente de Santo Alberto, são ela administração
dos Reverendo Padres do Carmo.

Da aldeia de anta Angelo até chegar á de Santo Elizeu
de Mariuá (3) são cinco legua . Neste Mariuá mandou ° Exm.
General Franei co Xavier de Mendonça formar o arrayal para
as demarcações dos dous dominios, de que elle foi plenipo
tenciario. e emquanto lá e teve, que não foi pouco, trabalhou
e padc~eu muito, e ultimamente, e retimo para o l1eino em
1769, 11m vel' o principio da demarcação, não obstante estar
tudo prompto da parte de Portugal, com exces ivos ga tos
da real fazenda, &c. Está situada a aldeia ela me ma parte
do sul) e he muito populosa e bem construida. Foi ~eu pri
meiro lissional'io que a fundou o Reverendo Padre Frei ~la

thias de São Boaventura, meu grande amigo na villa de Ta
puytapéra, que não só fez este serviço a Deos) mas fez
outros muitos descimentos de lndios, assim neste rio Negro,
como no rio do oLimões.

Da aldeia de 'anto Elizeu se sóbe rio acima, vinte e
cinco leguas. até cbegar á aldeia do Principal Cabuquêna(4),
da invocação ele os a enhora do Carmo, ituada em
lugar alto e aprazivel, e desta aldeia de Nossa Senhora
do Carmo até á aldeia Bararuá (5) do Principal Caba-

(I) Teve po teriormenle o nome do Ca.l'voeil'o, que ainda conserva. He huma
Parochia sob a invocação de S. Alberto. Baena e Amazonas escrevem Aracar)'.

(2) rroje chama-se Poyal'es. He hllma Parochia pobl'i sima.
(3) Ue Ba.rcellus, cuja Parochia lem hoje por orago Nos.a Senhora da Con

ceição.
(4) Hoje chama-se Mureira. .
(5) Teve posteriormente o nome de Thomal' com o pl'edir.adp de ,'iIla. He

Iluma Parochia sob a invocação de Nossa Senhora do Rosario.
(Notas do Ediclql').



(lVoias do l~dictol').

G30 -

cabal'Y, são outras vinte e cinco legu3s. Ue dedicada e ta
aldeia á Senhora anta Rosa, e o Missionario que a fundou
foi o Reverendo Padre Frei Anastar,io Cordeiro, que soube
ganhar os corações dos Jndias ~Janáos para si; e as almas
para Deos, pelo muito amor que lhe tinbão os lndios. Acima
da aldeia de Santa Rosa, cinco Jeguas da mesma parle do
sul, está a aldeia de S. José do Dary (1), e por outro nome
Nayo. Defronle desta aldeia da parte do norte eslá a outra
hoca do rio Branco, ou o outro rio Branco, que no centro
(lo sertão se commnnica com o primeiro rio Branco, de que
já fallamos (2).

Subindo por este rio Branco acima, a cinco dias de
viagem, se encontrão algumas cachoeiras, assim como as
tem o primeiro, depois de seis dias (. e viagem, ou de ses
senta leguas de distancia; porque tambem de noite se na-

. vega. Da boca do rio Branco subindo á parte do sul, duas
leguas de distancia, está a aldeia de Nossa Senhora de Na
zareth do Avidú (3),a qual estava antes junto ao arrayal, e a
mudou para este sitio o Reverendo Padre ,Presentado Frei
André da Piedade, sendo Visitador Geral destas l\1issões.
Acima desta aldeia, tres leguas, fica o arrayal (4.) da parte do
sul, onde se situão e arranchão as muitas tropas de resga
tes que tem ido áquelle rio. Defronte do arraya1 da parte
do norte, pouco mais acima, estú a aldeia de anto Antonio
do Castellinho(5), e he a ultima povoação deste rio. Acima da

(1) He hoje Lamalonga.
(2) Esle rio he o que se chama PadUldr.'l, e cujas aguas por serem bran

cas, parecêrão no começo da descoberLa deslas regiões, ser um braço do rio
~ranco. Segundo Amazonas, hum islhmo de meio dia de jornada separa esle
1'10 do Umau6ca, que desagua em hum braço do O1'enoco ou Orinoco.

(3) Parece ser hoje o lugar-Boa Vista-, segundo o que se lê no n. i 53
das Noticias [jeographicas do conego André Fernandes de Souza. Os Indios
df';sLa aldeia passarão posleriormenle para a de Lamalonga.

(4) Amazonas confunde esle lugar que hoje tem o nome de Maçaraby ou
Loréto. com o precedenle; bem que em prmcipio por causa da visinhança da
aldeia se chamasse indilferenlemenle tanlo a aldeia como ao anayal-Avidá-;
nome que Condamine em sua obra sobre o Amazonas allerou por Af'a,vidá
Ribeiro de Sampaio-Diario da via.qem ao rio Negro, n. 502,566. Este lugar
he celebre porque em 1744 foi á elIe conduzido do Orinoco o Jes\Iita Hespa
nhol Manoel Romão, por Francisco Xavier de i\loraes, sendo por este fílcto,
diz Amazonas, o primeiro Hespanhol que teve noticia da communicação do
Orinoco com o rio Negro.

(ii) He o Ingar do Cas/rm/wiro Novo.
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aldeia do Ca tellinho, tlezoit'o leguas da pa do sul, lp sem
boca o rio Negro,oll rio chamado Miçá ou M' 1 á(I), CIO l uai
'e sobe, e das suas cabeceira e passa ao 1 .Japurá, em
menos di tancia de sete leguas por terra, e na lcbentes sa
pôde chegar de bum a outro rio em embaFcação; q Porfu
guezes co tumão arra tal' a embarcação por terra (10 S dias
para pa arpm de huma á onü'a cabeceira.

Da boca de te rio ás cachoeiras são trinta lerruas de di 
laneia. E sempre he de admirar, qne em tanta distancia
deste rio Negro sejão e las a primeiras cachoeiras. e as
principaes: ne te lugar são tres, e se gastão em pas a-Ia ,
sendo canõa grande, dez dias, segundo a relação de alguns
Mineiros que tem descido ao Pará.

(1) Bacna chama á este rio Marié, e Amazonas, llIeriá.
(Nota do Edicto!').



CAPITULO X.

CONTINU'A. A IIIESMA DESCRIPÇÃO ATÉ OS ULTII\lOS CONFINS

DO DOM! '10 DE PORTUGAL.

Segue-se depois o rio Cayary (1) mais celebre pelo lago dos
seus sertões (se lle certo o que delle se diz) que peJa cor
renteza de qne o dito se fórma. Neste rio Cayary babita a
Di'lção dos Bllacipés, elos qui'les se diz que nas suas terras
está o celebrado Parimé ou Lago elo Ouro (2); como tambem
se diz que muitos destes Jndios trazem sens brincos, ou fo
lhetas de ouro Das orelbas. Seja o que fôr, que o tempo
brevemente o mostraril, pois se vão abrindo cada vez mais
esti'lS terras, e o Dão estarem já descobertas be por se nâo
adiantarem boje as conquistas com as tropas de resgates,
que erão as que sem tanLo receio de inimigos se entranha
vão mais pelos rios e matos daquelles sertões, fiadas anles
DO respeito das armas, que DO pequeno numero das forças,
que erão as que bastavão.

O que parece certo be, que o decantado lago Parimé, ou
Dourado, que deu tal estrondo nas bistorias, e a celebrada
cidade de Manõa, he nestas vizinhanças do rio Negro, onde
temos varias lagos, e varias povoações de nação Manõa, ou
Indios Manáos, e ultimamente algumas folbetas de ouro que
ou ba nas cacboeiras deste rio, ou os Indios delJe o adquirem
por commercio de outros Indios que o trazem das serras do
novo reino de Granada e Quito, que será para elles o seu
lago Parimé.

Subindo por este rio Cayary acima a oeste, em distaDcia
de vinte legllas se topão outras cacboeiras, e passadas estas
acima doze legllas se desemboca no rio Japurá em altura

(1) He o rio Uaupés, antigamenle chamado Ucayary, segundo Baena e
ouLros.

(2) Oauthor aparta-se aqui da opinião [;eralmenle recebida, de que a situação
desse famoso lago era ao norte do rio Negro, para o lado das caheceiras di) rio
Branco, que tem hum pequeno affiuente chamado Pm·ima.-Baena-Ensaio
Coro,qra:phico sobre o Pará- pag. 538. Amazonas, Diccionario Topo{]raphico,
art. Panma, Ribeiro Sampaio.-Relação historica do rio Branco.

(lioflls do Edícfflr).
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pouco mais ou menos de cinco gráos de latitude boreal, e
trezento~ e nove gráos de longitude} pouco mais ou menos.
De sorte que fica sendo i1h3 perfeita a terra que medeia en
tre o rio egro e o rio Japurá.

\dvirto por "'m, que ante da primeiras cachoeiras do rio
cgl'O, qlJe deixamos referida', tia um braço á mão e quer

da, Oll da parte do sul, que subindo por elte acima se vai
communicar com o rio Cayary junto ás cachoeira deste rio,
de sorte que quem navegar do rio Negro para o Japurá
escu a passar as cachoeiras do rio I egro, e póde seguir
e te braço, e surgir no rio Cayary junto ás sua cabeceiras.

Da boca deste rio Cayary subinclo o rio .legro em di tan
cia de doze leguas, e encontra fi mào direita da parte do
norte a primeira boca do rio Parauá, e subindo mais acima
outra tant:lS legnas da me ma parte do norte está outra
egunda boca de te me mo rio Parauá. FÓI'ma el]e a figura

de meia lua, e desta meia lua desce bum braço (1) que corre
para o rio Orinôco, e outro desagua no nosso fio Negro.

Por e te braço do rio Parauá se commllnica o rio Negro
com o rio Orin6co pelo rio Camá, que nelle desemboca, não
ob tante o que diz o no so Padre Gumilba no seu livro do
01"inoco Illnstmclo, pois além do que diz Condamine, be certo,
que hum Religio o Missionario da Companhia, do Orinôco
veio ao no. o arrayal em embarcação, e al1i e te\e com o
Mission::Jrio da tropa, o no 80 Padre Achilles Maria Avogadri,
que foi o que me contou depois que veio da tropa de re ga
tes em L1ue padeceu lllllito, e por muitos anno } e no deu
para a historia algumas noticias sol)re o que vamos dizendo,
e na aldeias do Carmo, por onde passou o dito l1is'ionario
Ca t Ibano, depoz a dita communicação, e se voltou para a
sua aldeia na mesma can6a em que viera.

A fórma da communicação julgo eu qne he por e tal' o rio
Pal':Hlá em tal posição e altura da terra, qne desag'Ja para
amba ti partes, i to he, p<lri.l a parte do norte do Orinôco,
e para a Iarte do sul da Amazona'. Pa sarJa a eguada boca
elo rio Parauá declina o rio 'egro totalmente para o oeste. e
ainda a etenta legua ele clistan~ia he navegavel, e tem sido
navegado pelos Portnguezes, donde venho a inferir, qne traz
a sua origem das serras de Popayan.

('l) Hc o que hoje se chama Caciquial'iJ, O conego André Fernandes de
.:'ouza cm suas i\oticias []co[]l'aplticas do rio _'cs'I'o, chama á esse cana! ou
rio Qni.tiquiary. (!Vola do Eclictor).
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Tornando á boca do rio Kegro para seguirmos o curso do
rio da Amazon<Js, entramos na mai bella e rica pro\'Íncia
que tem o rio : ~hama- e elle daqlli até o rio Napo, rio dos
. olimões, náo porque haja rio alo'um proprio, chamado Soli
mões, mas porque os Portugnezes lhe clerão este nome nesta
dilatad3 província.

Os Missionarias da Companhia que entrárão ne te rio a
catechisar Tndios depois do Padre Acunha, farão os Padres
João :\laria Gorçoni e Manoel Pire.:, pelos aono ele '1670, com

. a occasião de huma tropa de re~gates, de que foi cabo Manoei
Coelho, morador na cidade elo Maranhão, á qual cillade per
teocia a dita tropa. Digo er amai bella e rica provincia,
porque sobre muito abundante de nações de Tndios, !le ferti
lissima de cacáo, salsaparrilha, e dizem que tambem de bau
nilhas, como tambem o erá de huma quin:Jquina, pois o !la
mais acima em terras do dominio de Castella; ainda que até
o presente a não tem descoberto os nossos Portuguezes, as
quaes arvores de (',acáo são tantas, assim nas margens do rio
Solimões, como nas elos rios collateraes, que homa grande
parte das canôas do Pará a vão colher a e te rio, e só al
gumas poncas o fazem no rio da Madeira. Com fundameoto
diz o Padre Acunlla ser esta paragem a melhor que encon
trou cm todo o fio das Amnonas.

Todas as mis'ões que nelle h3 de presente desde o rio
Negro <Jté o Napo, são do Religiosos do Carmo, que com o
fervor do seu espirita reduzirão moitas na ões á fé de
Christo neste rio Solimões, as quaes elles fundárão ao prin
cipio da parte do norte, ou subindo ú mão direita, que pela
divisão das aldeias lhe toca; e aos Padre da Companhia toca
a parte do sul do dito rio, como a seu tempo veremo , n(\
em que se fez a dita nova divisão por ordem de Sua Mages
tade. Tem porém hoje os ditos Religiosos a maior parte das
snas aldeias da no sa parte do sul pela boa amizade, que hél.
entre a Companhia e esta Sagrada Familia, e terem sugeitos
bastantes para povoar aquelle rio, e entrar pelos seus colla
teraes da parte du sul.

Subindo da boca elo rio legro até o lugar chamado Guju
ratnba (1), são quarenta leguas de distancia. Fica este sitio da
parte do norte, em lugar baixo e alagado, sujeito á praga de
carapanás e mosquitos enfadonhos, mas mnito abundante
de cacoáes, e sào os primeiros que se encontào no rio Soli-

(J) Baenll e Amaz6nas escrevcm-GII,al'atiba.
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mlie& <le notavel ex.tensão. Estes farão a causa porque os
Religiosos fundárão nelle a primeira missão, porém o seu
mão sitio e conhecimento do paiz os fez mudar para o rio
(;oa ry ('I), onde hoje se acha com a invocação de anta Anna,
que tambem teve :l de Gujur:J tuba.

Sahindo da Tapera de Gujuratuba, rio acima dez leguas,
se topa á mão esquerda da parte do sul buma boca do fio
Purús, nome com que boje be conbecido por habitar neLle
huma nacão de Jndios do mesmo nome. Antes tinha o nome
de Cuchivary. He este rio Purús o maior que entra no das
Amazonas acima do da Madeira da parte do LlI, donde traz
a sua correnteza, c. ntende MI'. de la Condamioe, que este
he o rio a que o~ Castelbanos nas suas cabeceiras cbamão
rio Beoy, e nasce nas semlS que [lcão ao norte do Potozi, e
este lhe fica direito ao sul cm altura de vinte gráos, e as
cabeceiras do rio em dezesete g1'<\os.

Já na descripção do rio da Madeira disse que me parecia
ser o rio Beny o que desemboca no da ~Iadeira da parte de
oeste. E não duvidarei qLle destas mesma cabeceiras se
repartão os dous rios Purús e Macieira, combinando humas
com outras as noticias que temos diante.

Communica-se este rio Purús por hum braço subindo á
mão esquerda com o rio da Maéleira antes das suas cachoei
ras, como na descripção deste dissemos. He abundante de
cacáo, e tem grande numero de Jndios Purús e ~iuras' estes
ultimas de cor~o e ~rueis, que babitão este rio e o da Ma
deira, pela communicação interior do sertão. Da boca do rio
Pl1rús até â do rio Coary são quarenta leguas. Na boca des
te rio ef;tá bum formoso lago, e dentro nelle a primeira al
deia dé Santa Anna, dos Religiosos do Carmo. Esta be a aldeia
que mudou o Reverendo Padre Frei Mauricio Moreira, da
Tapéra de Gujúrátuba. Desce o rio Coary do sul para o norte
como o dos Purús, mas muito menor que este; não deix.a
porém de tel' hum grande curso e distancia parJ o sertão.
Referem os Jndios que o babitão, que nas suas cabeceiras
tem campinas, vaccas, e gente branca, de que se infere que
nella ha Hespanhóes; e o mesmo e deve discorrer das ca-

(I) Teve posteriormente o nome de AI'Vellos. He hllma Parochia. Referin
do-se á este lugar nolavel pela hospedagem que recebeu o capitão Pedro Tei
xeira, na sua celebrll viagem á Quito, da parte dos Indios Jurimáuas, e pela
eslada que fez MI'. de la Condamille, diz Baena, que ha ali ar.anazes singulares
/la do~·.nl'a e na l'Ul'id~.tlc das espccies. (iVota do Edictor).

6'
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beceiras do rio Pu.rús; ,communica-se pelo sertão com o rio
Purús, e con3equentemente com o da ~Iadeir:l. ne ao pre
ente seu Mi qionario oHeverendi simo FI', Caetano, Heligio

so de prendas e preslimo, digno pelo seu agrad9,de Pilrll
cular attenção,

Entre o rio PlV'ÚS e Coary, abaixo deste [res leguas
nos fica da parte do norte a prlmeira boca do rio Ja
púr~. Desagua este rio no das Amazonas por cinco bocas
pririclpaes, desce ele noroe te para le te com maior inclina
ção pflra lés-sueste, A suas cabeceil'as são nas serras ele
Popayan, na quaes tem 9 nome de eaquetá, e do meio para
baixo se cba'ma Jílpúrá.l'\lr. ele la Coodamineo communica no
seu mappa com orio Orinôco. Ue e te primeiro braço do Ja
pú(á o maior de tO,dos, e nas enchentes dos rlos se commu
nicao pelos matos buns com ou.tros, ?lém da communicaçüo
.tolal dos rlos, signal de que eS,tas terras da parte do norte
em distaI,lcia de quarenta legufl$ aO serlão são muilo alaga
das..Quanto ás bocas do JaJJúrá, dista a primeira da ul.tima
cem leguíls, fic<\ndo esta primeira boca abaixo do rio Coar r

tres leguas ela parte do norte, e a ulLima boca fronteira á
aldeia de Santa Maria Magdalena de Pazzi, ou de Par:lguary(1).
Tem os Portuguezes navegado muitas vezes o rio Jnpúrá
por ll;Jais de tres mezes de viagem, e referem que a trinta
elias .de 'viagem da sua boca se topa com cachoeiras, e que
pa saelas 'estas :linda tem algumas pelo rio acima, nenhu
plas porém são taes, que llles empeção a sua navegação, aiL)
,da que lp'a c1ifficultão erl1 algumas passagens.

Da bo.ca do rio Coary até á boca elo rio TelI'c, ou Tnpé sãq
c:juarenta leguas de distancia. Na )Joca deste rio TeITe est~l

pum grande lago, e dentro delle duas aleleias de lndio , huma
(]edica'd~ a Santa Theresa (2), eoutra fronteil'a á estaJpa invo
~ação de Nossa Senbora do Rosario dos r1anáo (3). Da boca
daria 'felIé'ú alcleia d~Santa Maria Magdalena de Pazzi,ou de
Paragu:u), são oito legtlas de di tancia. Está esta nldpia
sitaa4a em lugar alto sobre o rio Solimões, da parte do

(.I) Baena e Amazonas escl'evem Pal'auil'Y. Esta aldeia I'r.uniu-se depois
coni a de No~ueira, que I)e hoje hupla Pat'ochia com a invocação de 'ossa
Senhora do ltosario.

(2) Teve posteriormente o nome de Ega com o predicado de villa, Ultima
meute foi elevada á c~tbc'~oria lle cid~de ~om a denominação de Te[ó. ,

(3) Actl!almente chmpa-se Nogueira.
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snl defronte della está o ultimo braço do rio :Japúrá da par
t elo norte. Sabinelo de Paraguary l'Ío acimá, em di tancia
de setenta leguas, se encontra da parte do sul a aldeia de
Trocotúba, de Nossa Senhora de Guadelupe ('1). situ~c1a em
lugar :JHo. e be a primeira 'missão dos Jndios C:Jmbébas, a
que os Castelhanos chamão Omágoas(2). ão estes Jndios C:Jm
Mbas ele eabeça cbata por modo de mitra, nâo por natu
reza, mas por'arte, apertando as cabeças das crianças' entre
dnas taboas, o qtle fazem para se distinguirem elos miais ln:":
lHo em orelem aos Portuguezes os não fazererp e ,cravos,
confundindo-os com outros Tndios contrarias e iúiríJigos dos
Portuguezes.

Sendo todo o rio dos Solimões povoado de cacoáe , aflui
em Trócótuba ão muito' maiores, e cont:inuad'os na sua ex
ten 50. Acima desta aldeia hüma legua 'da mesma parte elo'
sul desemboca o rio Xutay(3), e antes ele Trocótuba entre esta
e o rio TelIé fica outro rio cbamado Yuruá (LJ),ebum e' Outl'O
de cem do sul para o norte; e sendo o· rio Yuruá sem com-,
paração menoi' que o Xutay, tem de largura oitocenta e
se senta varas castelbanas, que lb'as meGio Condamine. lIum
e outro rio de cem elas serras ao norte de Cusco em :Jltllra
de onze gráos ele latitude austral, e trezentos e nove gráos
de latitude. Orio Xutay, além do cacáo, tem muita salsaQar
rilba, e abunda de muitas nações de Jndids. Est,e rio Xutay
e communica no sertão com o rio Yurà5, e pdr' elIe de ceu

o General Pedro de Orsúa no anno cle'15(jO, 'sahindo da
cielade de Cusco em demanda do dese,obrimento elo rio das
Amazonas; e no sertão'entre este dou rios foi a sua des
gr:Jçada morte, como já tocámos no pri'ncipio ele ta descrip
ção, que com barbara aleivosia lbe deu Lopo'do Aguirre,
soldado da süa comitiva. Da'cjuj' se infere que por este' rio.
Xutay será mais facil a communicação com a cidade de Cus
co, e com o reino do Pel'ú. Esta noticia traz o Padre lIanoel
Rodrigues no livro segundo, capitulo quinto, e capitlllo qua
torze, e com alguma confusão o Sr. Berredo, livro 'primeü'o
§ 87.

(I) Hoje ehama-se Fonle-Boa.

(z) Amazonas e Baena, escrevem OnlalÍa e Oma[JlÍas.

(3) Baella escreve Jltlaliy. e Amazonas, Hiulahy.

(4) Baena escrere Jill'uâ, e Amazonas, Hiul'Uá.
(Notas cio Rrlirtol',)
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Acima ue Xutay vinte legua da parte do norte uo rio uas
Amazonas e tá a aldeia de 1:lturá (1), dedicada a . Christo
vão, 3 qual está ituada sobre o rio na boca de ouir) peque
no, chamado tambem Maturá. Acima de. ta aldeia de .
Christovão, quatro leguas da parte do norte de emboca o
rio Içá que desce ele oeste para leste, e tem as suas eabe- •
ceiras nas serras de Quito ao nordeste: chama-se tambem
por outro nome Putumayo. Na margens deste rio junto ás
cabeceiras tem o Religiosos Franciscano de Quilo muitas
missões de fndios, aonde chamão os ,ucumbio Por rela
ção de tes Religiosos se sabe, que e te rio Içá ou Putuma)'o,
11e navegavel por espaço de tres mezes até ao eu ultimo
porto chamado S. Diogo.

Por este rio tem descido muitos Religiosos Franciscanos
dos Sucumbias a curar-se na aldeia de S. Cbristovão, por-

o que não obstante estarem tão perto de Quito, que lhe fica
ao noroeste em menos distancia de oitenta leguas, se lhes
faz mais faci! descer pelo rio abaixo, que passar a Quito,
por causa elas montanhas que mcdeião de entre meio. Tam
bem por e. te rio tem descido muitos Castelhanos no tempo
das guerras de In?Olaterra com aquella corôa, Imns a pa a
rem pelo Pará á Europa, e outro a commercio ao Pará,
ainda que a maior communicação e de-cida dos Castelhanos
de Quito be peJo rio Nápo.

lJa boca do rio Içá ou Pl1tumayo até á aldeia de S. Pedro
dos Tucunas (2), que fica da parte do sul do dito rio, são cinco
cnta leguas, e desta aldeia dos Tucunas á aldeia de S. Pau
lo (3), que fica da parte do norte, ão dez laguas de distancia.
He esta aldeia de S. Paulo a ultima dos Portuguezes, situa
da em lugar alto junto a hum lago sobre o rio. Antes ti
nhão os Reverendos Padres Carmelitas a aldeia ele S. Pedro
dos Tucunas acima desta cinco leguas da parte do sul, e ha

(1) He o lugar de Castro de Avelans, que ainda conserva o predicado de
parochia com a mesma invocação, mas com o nome do Maturá.

(2) Os habitantes desta aldeia, como da de S. Paulo passarão para o ponto
onde se acha bojo - Olivença, na margem direita do Amazonas. lIe uma
parochia sob a invocaçãO de S. Pedro e S. Paulo; mas he mais conhecida
por S. Paulo de Olivença.

(3) Veja-se a nota pl'ecedenle.- Tanto esta aldeia como a elo S. Peelro
iJos Tucuuas farão fundadas pelos .Jesuítas hespanhoes, o a estes tomaiJas
pelos PortuJ.(uezes, c estavão primili,'amenle iLuarlas acima de nossas fron
~iras actuaes.

(.\'0 tas «o f elidúr.)
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mui pouco annos que a mudarão os Reverendos Religio~os

do Carmo para o lugar onde está. Todas estas aldeias são
de Iudios Cambebas, ou Omagoas.

Até aqui se estendem os dominios de que a corôa de Por
tugal está de posse pacifica, e sempre esteve desde os pri
meiros de cobrimentos deste grande rio, feitos por Pedro
Teixeira, no anno 1639, sem mai controversia entre a corôa
de Portugal e CasteJIa, que buma leve differença que bouve
nos ::mnos de '1708 até 1710. Foi o caso, segundo nossas me
morias.

Entrârão os ~lis ionario da Companbia de Jesus da pro
vincia de Quito com maior zelo na conquista e reducção
da nação dos Cambebas, do que era eonveniente; porque os
reduzia o seu zelo a entrarem nos dominio de Portugal, a
estabelecerem nelles aldeias, corno com effeito se introdu
zirão em tres; a saber: S. Paulo, S. Joaquim, e Santa Maria
Magdalena, todas da naçâo Cambéba. Com esta noticia
mandou EI-·rei o Senbor D. João V, logo no principio do seu
reinado, no anno de 1708, ao Govel'llador e Capitão General
do Estado, Cbristovão da Costa Freire, senhor de Pancas,
para que manda se notificar aos ditos Missionarias, que se
retirassem para os dominios de seu soberano. A im o exe
cutou o dito Governador por meio do capitão Ignaeio Corrêa
de Oliveira, que intimou a sua commissão ao Padre João
Baptista Sana, Superior daquellas l\lis ões, e aos Padre Mis
siona rios Pedro Bularte, André Escovo, e Matbia Lapso. todos
da Companhia de Jesus da provincia de Quito. Gódêrão
promptamente, e se reLirárão os Padres á notificação do cabo
portucruez. Mas picado pelo esbulho, logo no anno seguinte
de 1709, mandou o Govel'llador e presidente da audiencia de
Quito huma tropa de Castelhanos em de pique da evacuação
dos seus Missionarias, e com effeito entrou pelos dominios
portuguezes; lançou fóra os tres Missionarias portuguezes,
que erão Religiosos do Carmo calçados, queimou as aldeias,
e se recolheu a Quito com quatro Portuguezes pri ioneiros,
entre os quaes era o mesmo capitão Ignacio Corrêa.

Irritado, como era justo, o senbor de Pancas deste insulto,
no termo de treze dias, depOiS da sua noticia, pôz prompto
hum corpo ele cento e trinta Portuguezes e mais de seiscentos
Indios, que sabirão do Pará em 14 de Outubro do mesmo
:mno, commandados todos pelo Sargento-mór José Antunes
da FOl1scc:l, a lomae jnsla ntisf;lÇfio :lOS Ca'telh:lnos elo sen
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insl1pportavel attentada, e com feliz successo chegou ao
lugar elo seu desLino, recobeon as aldeia' portuguezas ca
tigou o atrevimen to dos castel hanos, e se eecolbeu com quinze
prisioneit'Os C:1 telbanos, entre Oi) C[uae , foi o no so Padre
João Baptista 'ana, o qual depoi p:J sou elo Pará a Lisboa,
e dabi com fervoroso e pirito peetendeu as Missõe da Peo
vincia de- Gàa, aonde mereceu o peemio de seus g,loeiosos
e apostolüws trabalfu'os" e virtudes; de que era ado"'n.ado; e
para memoria desta acção, pozerão hum sino peq~eno que
trouxerão, na torre do Collegio, que bem mostra no tinulo
do metal, que he Castelhano gritador:~e sem mais alteraç:1o
até ao pensente se tem conservado a corôa dl3 Portugal na
po se do rio das Amazona até á dita aldeia de . Paulo.
Este he o facto que me pareceu referir.

No qne toca ao direito das duas corôas he improprio do
meu Institnto apma-Io, porém direi paTa sati facão elo leitoe'
cuvioso, o que he certo c incerto nesta materia, segundo
varias memorias antigas. Certo he que os dominios de Por
tugal se e tendem ate á aldeia chamada elo Ouro, da flual
Pedro Teixeira tomou posse pela corôa de Portugal aos 16
ue Agosto de '1639, em bum sitio a que' põz POL' nome a
Francisoana, o qual esta va da parte do sul sobre o rio elas'
Amazonas, e defronte da parte do norte estavão as bocayn.as
do Tio' do Ouro, e ·par razão deste, e pelos seus bons ares e·
tenas fructiferas, assim para plantas, corno para pastos de
gados, lbe papec'eu o sitio mais conveniente para huma bem
regulada povoação, por 'cuja callsa tomou posse do dito iLio
e'mais terras adjacentes dos rios, navegações e commercio
a elle pertencen tes.

O auto ela posse se acha nas livros da Camara do Pará, e
o' traz copiado Bemardo'Per:eira de Berredo nos seusl 1':l.nnctl:Js
Hisloricos, Livro X, §710. O' que porém he incerto par caus'a
dos"1empas',e mudanças dos 'nomes ue o lugar pr0prio, onde
estava ·a aldeia da Our:o, no tempo da posse de Pedro Tei
xeilra, Bernardo'Pereira de Denedo nos seus Annaes Hislo
TÜJOS, Livro X, § 709, pGe a aldeia do Ouro ·no fio Napo da
parte do sal, vinte leguas abaixo do fio Aguarico, chamado
do Ouro.

nir. de la Condamine' persuiltde-se, 'que a aldeia do Ouro,
em' que Pêc1ro Teixeira pôz os' marcos, e tomon posse' pela 1
eorQa de Portugal, seja o lug'3r 'onde hoje está· 'hi.1ma aldeia
de Indios; administrada pelos ncverendos neligiosos do' Car-
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mo, chamada Paraguáry(1), dez Jeguas acima do rio Teffé, da
parLe elo sul, a qnal tem defronte de si da parte do norte a
primeira boca do rio .lapur~, que o sabia academico suppõe
ser o rio do Ouro, que Pedro Teixeira refer.e no seu auto de
p s eo Contento-me com referir estes dous autores, sem ile~

°idir nada na materia, por D20 ter outros fundamentos ainda
que me faça alguma força o mappa, que havia de servir na
demarcacão dos dous domjnios, que m'o communicou o nosso
Padre .II Jthematico Ignacio 'ammartoni, que he o que havia
diriair a demarcação pelas confrontações do dito mappa, por
estar em ponto grande e me parecer exacto; sempre porém
me per uado, ainda que Portugnez, que .Bernardo Pereira es
tendeu muito com Q compasso pelo Napo dentro a jurisdicçãO
e domirrio de IPortugal, que me pilrece ficarião sati feitas buma
e oulJ'a corôa, .se a boca do rio i\apo fo se a divisão de ambos
os domínios; nem este meu dizer se oppõe ao que diz MI'. ue
la Condamine, porque, ainda que de.termina ·0 sitio de Pará
guury, pouco anles diz, q e por aquelle. contornos, pouco
mui ou menos estava situada a aldeia elo Ouro, e cem leguas
naquelles desertos I~ exten ões de terras não fazem differença
de con iGleração, particularmente dizendo o uto de Pedro
Teixeira, qU.e tomava posse pela coróa d,e Portugal do dito

iLio .e mais terras adjacentes, rios, navegações e com
mercios.

Aos r.er e seus ministros pertence a averiguaç.ão de ta ma~

tel'ia, e a mim só iIlcum.be o m4zer, que o di tricto ultimo da
jurisdicção de Portugal ao pre.<;ente he a aldeia de o Paulo,
situada na margens elo rio das ArnazoLlas ela parte do nor
te, ses entaJegua acima do rio Iça,ou Putumayo(2).E a juris
dicção bespanhol se estende á aldeia chamada dos Pevas dez,
ou eloze leguas ai aixo ela boca elo rio Napo. Di ta esta al
deia de Santo Jguacio elos Pevas, ultima elo Ca telhanos, da
ele S. Paulo, primeira elos Portuaueze , cousa de oitenta le
O"uas pOllcO mai ou menos, e entre estas duas aldeia e
terminãD boje os elous doelinios portuguez e ca talhano.
Porém no principio do seu reinado mandou E!-rei Nosso
,anhor Q "eQbor D. Jo é, que os Padre da Companhia fun
dassem l.lUma alcteia, que servisse de termo ílOS seu reae'
domínios, e foi a esta fundação o Padre Manoel do Santo,

(I) fIe a mesma aldeia que depois reullio-se á de ogueira, como já se disse
á pago 53(j IlOta ('ll.. .

(2) Veja-se a nola (3) a pago 5380 (. olas do Ediclo,..)
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com o seu compauheiro o Paure 1uiz Gomes, que com illl
mensos trabalho afundárão mais acima de S. Paulo em hum
bello lugarchamado Javary (l), com lJumas formosa e assea
da casas da vivenda, de donde os tirarão, e tando para dar
principio :í Igreja da invoca no de . Xavier, por ortlem do
Senhor General Francisco Xavier de Mendonça.

Tem-se ajustado hum tra tado entre Portugal e Castella,no
qual se diz que cede Portugal a Castella a aldeia de S. Chri to
vão, de que já falIamos, e as terras do rio das Amazona
que medeião da parte do norte entre 0_ rios Içá e Japurá. Se
assim o f6r, não havendo novos ajustes, ficarão sendo as
margen occidentaes da primeira boca do Japurá o limite
de Castella para o occidente, e o de Portugal para ooriente.

MaioI' llilTIculdade acho eu, que e 11a de experimentar nos
limite dos serLõcs, se não se dividirem pelas vertente dos
rios ~e bllma e outra parte, de orte que toda a Guyana
se póde dividir pelo sertão até o rio Negro ineIu ive, pelas
vertentes dos rios, ficando a Portugal as vel'tentes para o
sul, e a Castella e mais potencias confinantes as vertentes
da agu3s para o norte.

O mesmo digo das vertentes da parte do sul elo rio das
Amazonas até o rio da ~I3deira, ücando a vertentes para
o norte, e o rio das Amazonas de Portugal; as vertentes
para o ui, e rio da Prata de Castella. Do Madeira para cima
l1e mais controverso, por e tarem os Castelhanos com povoa
ções neste rio, e no Beny e outros; e só convindo em que
vinte leguas ao norte da povoação ou aldeia mais ~izinha á
linha equinocial seja o limite dos dominios das duas Corõas,
que poderá ficar em dez gráos de latitude austral, me pare~

ce ficarão sati feitas as razões e conveniencias de ambas as
Corõas; particularmente attento a que Caslella não tem com
mcrc.i.ú, lJem conveniencia alguma nas ditas terras por Por
tugal ser senhor da navegação de todo' estes rios.

O tempo futuro mostrará o que ajuslão as duas Corôa ,
e queira No 80 Senhor, que seja em boa paz, e com a rec
tidão e justiça, que de ambas se deve esperar.

(1) Foi depois a villa de S. Jo é do JavaL'Y, que já não exi te, passando o
habitantes em 1766 para o porto de Tabatinga na margem esquerda do Ama
zonas, por ser melhol' situado.



CAPl'l LO XL

llREVE nELAçÃO DO mo DAS AMAZONAS, ESEUS COLLATERAES

DESDE os ULTIMOS CONFINS DE PORTUGAL ATÉ AS SUAS

CABECEJnAS.

Tenbo acabado de descrever o tbeatro dos Missionarios
da Companbia do dominio pJrtuguez nas vastas e dilatadas
margens do grande rio das Amazonas, porém por não ficar
a clescripção deste rio difficultosa direi com toda a brevidade
o mais que resta deste grande rio até o eu na cimento,
contentando-me com remeLter o leitor que desejar mais
larga noticia, ao Padre Manoel Rodrigues no seu livro Ma
mnon y Amazonas" a MI'. de la Condamine) e a Bernardo
Pereira de Berredo no seu livro Annaes Historicos, livro
decimo, aonde descreveu com largueza e individuação o
que diremos agora em cornpendio.

Da aldéia de S. Paulo á ultima dos Portuguezes, e á de
Santo 19nacio dos Pevas, primeira dos Castelhanos, são oi
tenta leguas. TIe administrada esta e todas as mais aldeias
acima pelos Padres da Companhia da provincia de Quito.
Está esta aldeia dos Pevas situada sobre o rio das Amazo
nas da parte do Dor e.

O nome de Pevas lhe deu buma nação de lndios as im
cbamados, de que se compõe, e de algumas outras naçôe
diversas. Subindo o rio Amazonas acima dez leguas topamos
á parte direita do O')fte o famo o rio Napo, que desemboca
no das Amazonas em altura de tres gráos e vinte e qua
tro minutos de latitn,je austral, e trezentos e hum gráos
e trinta minutos de longitude. A sua boca tem de largo
cousa de mil c quinhentas varas.

Desce de oeste para leste com declinação para noroeste.
Nasce este rio das serras de Quito, e começa a ser nave
gavel cinco leguas abaixo da cidade de Archidona, e este
he o mais ordinario embarcadouro para o commercio de
Quito com o fio d·as Amazonas.

De Arcbidona rio abaixo vinte e cinco leguas se augmen
til. o rio Napo com o rio Coca, que desemboca no rio Napo
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da parte do norte. E ela boca deste rio Coca aLé o rio Agua
rico, c[ne tambem desemboca no Napo (Ia parLe do norte)
s~o cinco nLa legoas.

Lte rio Aguaric.o e chamol1 lambem rio elo Omo, por
se acilar algum na mãos elo Inelios que o Itabitilv~o. ne
celebre e..:le rio, as-im peh morte que os radio delle r1e
l'ão a ,10ão de Pala io , como pelas guerra. qne tiverão
com os Portuguezf's na viagem de PeLl o 'feixeira.

Deixou e te quarenta soldados e a maior parte do Jn
dios, quan(10 ubio Iara QuiLo, junto á boca (le le rio, com
mandndo todos pelo Capitno Pedro ela CosLtl lfavella, que
se demoron nelle dez meze, e no decnr o ele te tempo
teve varios encontros com o lndios, que ca,tigou corno
merecião.

Estes Indios, e esla província se chnma elos Encabellnelo ,
por usarem ele cabei los muito compricl')s. Aqui eliz Bernardo
I ereira ele Berredo, que poz Pedro T ixeira o marcos de
Portugal, e que aqui era a aldeia elo Ouro, ue qoe lomon
po se pela nos a Corôa, e qlle a bocn do rio Aguarico he a
boca do rio cio Ouro de que fillla o auto. Da boca de te rio
Aguarico (lescendo o rio Napo abaixo se encontr:l ela parte
elo solaria Curary, pelo qual tambem se pode subir ede 
ceI' ele Quilo.

Deste rio Curary ~té onde o Napo le~emboca noel;:lsAma
zonas são oitenta leguils. Ue tão grande, e tão c:1l1dnlo () o
rio Napo na sun boca, que o Padre A unha na ua relação o
julgou pelo principal rio, e o chama verdadeiro rio ela Ama
zona', fazendo a divisão fInc do L;apo para ima e chamo' e
l\Jaranhão o braço do apo, que julgou ser. o rio LI:) Ama
zonas.

E deste cngnno liverão e tomorflru fundamento nIguos
autores para afftrm::lrem que havia cl.ous rio ; hum chama
elo \.mazonas, outro chamado Maraçhão. E le tambem com
alguma confusão leva o s::lbio annali La Bernardo Pereira ele
Berredo nos seus A.nnaes HisloTicos do .IClTonhão.

Digo c.om algnmn confusão, porque dizendo com o Padre
Samuel lfritz, que o rio Amazonas nasce na lagua Lamico
eha, junto á r.ídaLle ele Guaoúco, no Livro X, § 7üL, con
tinúa no § 705 a descrever o rio Napo, como se flira
o rio Amazonas, e no § 712 lbe faz entrar o rio 'fan
guragoa, ou Maranhão, como braço, seguindo nisto a
relilção do Padre i\c.ulJba, que nâo onbe concordar com
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ti opInlao do Padre Fritz, que com razão a tinha por mai
:ljustadJ, e por con eguinte mais verdadeira. Hoje porém
he em d::l\'icla entre Portugueze e Castelhanos, que o prin
'ipal rio das Amazonas recebe em si o Tapo, que lhe
llca sendo tributa rio apezar de toda a ua soberba .
. Já di se que orio das mazonas desde a boca elo rio Kegro
até ú boca do Napo se chama Solimões.. gora digo, que da
boca do 'apo para cim:J se chama rio Maranbão, e assim
o nomeião sempre os Ca telhanos.

'ubindo este rio Maranhão ou Amazonas incoenta legnas
acima e tã a aldeia de S. Joaquim, campo ta de Indio Cam
béba~, que fugirão para este lugar do rio olimães no anDO
de '1710, e he aldeia populosa, e se compõe hoje ue outras
na~.õe além elos Cambébas, e fica situada da parte do 'ui
da" Amazona ou Maranhão.

Acima desta aldeia subiudo á mão esquerda sei leguns,
ou da parte do uI, e encontra a boca do granele rio

cayalé que desce do ui para o norte, e benavegavel por
mais de tres mezes, e be tão grande, que um ida Conda
mine se traz mai aguas que o elas Amazona , e se devia
este com mai direito ceder-lhe o nome de Amazona C).
Tasce de varia fonte das províncias de Tarma, Guanca

belica, Guamanga e Cusco. FIe de cr r que por este rio
cayalé e, irá por tempos a commerciar com mai" commo

do pa ra o Perú.
\cima do rio Ucayalé quinze leguas se encontra buma

aldeia de Indios cbamados Yamiú , situada el •. parte do nor
te, e acima deste, cinco legua ,topamo da me ma parte a
hoca elo rio Tigre, que desce das serras de Quito, menor
q'ue os que temos referido.

Da boca do rio Tigre setenta legua acima, e tá a aldeia
chamada da LagulJa, a mai povoada e celebre das Mi ões
do i\iayna . Aflui a i tem ue orc1inario mai Religio os da
Companhia, e he o a ento e lugar proprio do 'i itador de"
tas Mi sõe . E tá ituac1a esta aldeia da La~L1na, não ,obre
o rio das Amazonas, mas sim'sobre bum rio~ou lago cbamado
Gnal1ága, que de emboca no das. mazonas da parte do uI,
e dist:l da boca elo dito rio Gua\lága quatro ou cinco legulls.

(') Balbi he Lambem desta opinião em sua Geo,ql'Ophia a pago 9:16, e com
funúamento. A e-te rio se dá lambem o o.ome de velho HaralJluio, assim como
se c.hama ao Tuoguragoa 011 Amazonas, '//01'0 ~la1'allhão.

(. r01 11 rio Pelil'for.)
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Observou MI'. de la Condamine nesta aldeia da L:lguna
cinco grilos e quatorze minuto de latitude au tral,e duzentos
e noventa e nove de longitude, segundo a observação do
Pacll'e Fritz.

Seguindo o rio das Amazonas em distancia de vinte legl1as da
Laguna, se encontra o celebre rio Pastaza da parte do norte,
que desemboca no das Amazonas por tres bocas, sendo a
principal de largura de mais de oitocentas varas. Por este
rio Pastaza desceu de Quito D. Pedro MaldQfwdo para acom
panhar a Mr. de la Condamine, e deu a luz huma relaç.ão da
sua viagem, e deste rio, que nasce tambem das serras de
Quito, na provincia de lacas.

Da boca do rio Pa taza a do rio Moróoa, que de ce da
mesma parte do norte, e oasce das mesmas serras de Ma
cas, são outras viote leguas. lIe rio muito menor que o

.Pastaza. Deste fio ~loróna á cicIade de Borja são trinta leguas
de distancia, está situada obre o rio Amazonas da pa1"te elo
norte, compoem-se os moradores da maior parte dos lndios
administrados pelos Religiosos da Companbia, e de algun
poucos IIespanhóes e Mamalucos (isto he, mixtos de lIe pa
nbães e lndios), e com tudo isto be cabeça de governo (Ia
provincia dos Maynas. Esta situada em altura de quatro
gráos e meio de latitude austral, e duzentos e noventa e seis
de longitude.

Teve prin ipio a sua fundação pelos Padres ~jj ionarios
da Companhia, no anno de 1639. Acima de Dorja logo está
o celebradi simo Pongo} isto be, porta na lingna do Perú, e
be hum canal apertado entre duas alti 'simas penha, em que
se encerra todo o peso das aguas do rio Amazonas, Tem de
comprido duas leguas, e de largo, estando o rio na maior
altura, terá cincoenta varas castelhanas, e estando baixo não
excede trinta varas de largo, que neste aperto de aguas he
forçoso seja muito apressada, e mais que precipitada a sua
corrente com hum fundo a qualquer experiencia impercep
tivel.

Deste Pongo para cima em distancia de meia legua está a
aldeia de S. Tbiago de las Montanhas, antigamente cidade,
na boca do rio do nome do mesmo santo, que nascendo nas
vizinhaBças da cidade de Cuenca, bus{1,(} a sua eorrente as
partes do norte; repartindo ao mesmo tempo lilas suas
agoas com a cidade de Loxa, por hum braço que bem po
deria d'ar a mão ao grande rio das Amazonas, a não estarem
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~s uas ma~'gens e terras vizinhas notavelmente infestadas
com o Gentio (~a nar,ião dos Xibarros, que em tempos ante
riores forjo cio serviço dos Ue' panháes, C11jO jogo acudi
rão pClr não pod I'em élguentar o exce sivo trabalho das
mina de ouro, vindo depois a fazerem- e temido ,mai pe
las embo, cadas, qnc pelo valor de SetlS braços, que quanto
il peito descoberto, estão já os Castélbanos costumado a
snjeitar semelhantes valentias. Terá de largo e te rjo tre
zentas e sessenta vara, que muito antes que eutre nas
Amazonas já conta seiscentas na ua maior largura.

E ta aldeia ele S. Tlliago, distará como tres legoas da
oidade de BOl'ja, ficando entre hum<l e outra o celebrado
Pongo. De . Thiago até o embarcadouro de Jaen de Bra
oamoros, vão qlJasi oito leguas, ituado junto de bum riacho,
a que os naturaes dão o nome de Cbucbunga, e acrui he que
aleaba de ser navegavel este onico, o maior e mais famoso
rio das Amazonas, depois de ter sahido do seu ber.o na
lagõa Lauricocha, e dado os primeiros pa sos sárnente por
entre peelras e saltos invadeaveis. até por ultimo vomitar no
cabo do fiol'te, pela sua mon trl10sa boca o immenso humor
de aguas de que viveu sempre hydropica a sua grandeza.

Do embarcadouro para cima, em espaço de vinte leguas,
e tá Jaen de Bracamoros com o nome de cidade, mas de
muito poucos moradores, con ervanclo ainda o titulo, mais
pela antiguidade. que pelo numero de seus habitantes. esta
cid<tde se reparte o rio em tres braços ou C<lbeceiras: o do
meio, como maior no lugar e nome be o celebre rio Mara
nhão, o collateral ela banda do sul, chama-se pelo naturaes
Chaohapoya: o da parte do norte Cbincbipe. Todos eUes
muito copiosos de aguas, mas muito mais ele penedias, que
os fazem invadeavei' pelas muitas cachoeiras; porqne e ta
regalia a reserVOl1 o \uLor da atur za para o rei de todo,
o no so vastis imo AmAzonas, todo elle vacleavel do seu prin
cipil'l, isto é, de Bracamoros para baixo até o fim no cabo
<!lo norte, e todo abundantis imo no verão de peixes bois,
tào ton , como numeroso : servindo com suas agua e cor
rentes de estrada real e seguida para a extracção do cacáo~

salsa, cravo grosso e nino, a que cbamão canelina, drogas,
que tirada de seus sertões avultão muito no commercio, e
fazem celebre, e com razão, grande a cidade de Belém do
Grão-Pará, por cujas margens e dos mai rios que nelle
dcsembocão, estão espalhadas tantas e tão populosas aldeias,
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tanta e tão diversas nações, e huma grande e dilatada con
qui ta dos filho e Missionarios da Cornranhia ]e Je u qu'
á força de imrnensos traballlOs e indu triosas fadiga aman
sár50 a barbat'a fereza ele tantos gentilismos, commnnican
do-lhes a' luzes da verdadeira ct'ença, pat'a t'Ofltnr a Igreji.1
tão gt'ande numero de fill1os, e 0.- Sereni imos Heis le Pot'
tugal innumet'avei~ subclit.os á ua I'eal Corôa, como mais
dis'tinctamente nos mo trará a segunda parte ou tomo desta
no sa IIi toria, pela qual poderá cort'CI' com meno vagar e
menor receio o tosco ela no sa penna, e o in ui o elo eSlylo,
visto deixarmos já aberta a estrada, por onde caminbárão
ligeit'os os no~sos fet'vorosos operat'io ao descobrimento e
conquista espirit.ual do famoso t'io da mazona, confe ando
jngenuamente devermos as noticias de todos e te rios ao
grande· cuidado e inuagJção do no~so empre louvavel Eadre
Bento ela Fonseca, Procurador Geral em Côrte da \ice-Pro-
vincia do Maranllão.

Aqui dá fim e~ta nos a prolixa n:J1Tação, porque chegámos
com ella ao fim, donde teve seu principio o celebrado rio,
de que tratamos, fiados nas noticias que delle nos derão, e
deixárão pessoas religio as da Companhia e do Carmello,
assim modemos, que a!' notár~o em eus dial'io : como an
tigos em seus manuscriptos. tendo entre todos o peimeiro
lugar por professor o nos o Padre amuei Fritz, e não pe
quena a umma corio idade do nosso Padre Cllristovão da
Cunba, como tambem rIo ex.acto geograpbo Matheus cutero,
e de MI'. Carlos de la Condamine,que bem e dá a conbecer
pelo nome, como hum dos benemeritos membros da insigne
e sempt'e sabia Academia de Pat'iz. Se porém l1ou\7et' quem
com melhores noticias, em alguma pat'te julgue e diga o
contrario, do que dizemo~, fundado, ou em mai exactas ex.
periencias, ou em mai bem calculadas averiguações, pro
testo, nào defender os ditos dos su.,eitos gl'aves a qnem i(TO ~

pot'que todo no,f.O intento foi indagaI' a verdarle PUl'il dell:l
a heber nas melhores fontes: referindo, como já di se, o
que os mesmos curiosos nos oITerecêl'ão em nas viao'ens,
que, pelo qne respeita ás distancia" e situações, se poclet'lão
facilmente enganar, pot' falta de instrumentos para assiunal'
hum rigot'oso calcnlo, exceptuando o Sr. de la Conclamine,
que á excellencia daquelles~ ajuntava o sublime da sU:J scien
cia e rat'a compr'\bensão.

Se a algum do.., nossos leHorcs pat'ecer mincla e escusada



:1 p:1rtlcll\al' narração. qlle fizemos de te gra.l1l1e rio, es
cu c-me ela censura, já que me não poupei ao trabalho;
porquc além de poderem ervir para o futuro as noticias
destes rios e scrtüe,. por não 111.;arem sepultada com o
tcmpo, poderão tambem servir de refrescar as memorias a
quem (iS naverrou. e de roteiro a quem algum dia os pre
tender naveg:1r: além dc que, todo. o meu principal intento
foi de cr~ver o lugar e campo aonde e obrárão tant:J e tão
gloriosas a ções dos fervorosos Missionarios da Vice-Provín
cia do Maranhão, nas innum6raveis reducções que fizerão,
e gentios que convertêrão á no sa fé, fundando t.ambe,Ol al
deias pelo famoso rio, e POI' todo os mais que nelle reutí'em
o tributo de' uas aguas, que pôde a Companhi:1 repartir
depoi mnitas das mesmas aldeias com as mais sagrada TI e
Iigiõe , como consta do Alvará de li tribuição, que mandou
fazer á requerimento da me ma Companhia, o Senhor Rei
D. Pedro II clc boa memoria: ajuntando aquella fervorosas
familia ás já fundadas, muitas outra aldeia e conqui til
que fizerão' que para todos tem ido e será sempre dilatada
e ta fertili sima terra c copiosissima seára.

E se algucm me perguntar, porque mais no fim da pri
meira, que no principio da egunda parte da nos a Historia
olIerecemo huma tão extensa relaç::io? Respondo, que para
por-no:; expeditos para entrar Jogo a referir com menos
embara o o muito que temos que dizer das conqui 'ta
e en trad3s (em que nào poucos perdêrão a vicla) dos nos os
i\1issionarias, primeiro descobridores no e piritual do va to
Imperio do formosissimo rio das Amazona, sujeitando-me
em tudo, como obediente filho da Santa Igreja, a todos os
decreto e determinações Pontificias, não querendo que á
santicl:H]e <le alglln insignes e veneraveis varões, que no
meamos, se dê mais credito que á pia e humana fé dos
nossos leitores.

FaI DA. 1." PARTE OU 1.° Tmro.



NOTA DO A..UTIlIOR.

QÚ.0 foi o ql1e pude salvar, com grande risco, do infeliz
naul'i'agio que padeceu toda a Companhia de Jesus; porque
a Segunda Parte naufragou no confi co, que se fez em todos
o papeis, que O' Ministros de Ju tiça fizerão no Collegio do
Pará; perecendo neHe todos os materiaes e excellentes no
ticias q.ue tinha l?ara a sua construcção; não faltando mais
que ajunta-los por sua ordem. Fial volttnlas Dei.



INDICE.

Ao Publico.
Dcdicatoria .
Prologo.
UrRO r. - D(t Capitania do nJa7'((nMo. - CAPITULO I. - Dá-sc

!Juma brcve noticia da cidade do 'Maranhão e seu prcsente estado.
CAPITULO II. -Primeiro descobrimento do ~laranhão c sua origem.
CAPIT 'LO 1Il. - Pcdro Coclho dc Souza c Martim Soares ~lorcDo tCD

tão por terra o dl:scobrimcnto do Maranhão. MalIogro da cxpedição.
CAPITULO IV. -Contiuuação da mcsma materia. nlortc gloriosa do

veucravul Padrc 1; rancisco Pinto.
CAPITULO YI. - Brcvc noticia do pouco quc podcmos alcançar da

vida c virtudes do vCDcl'aycl Padrc Francisco Piulo.
CAPITULO- Yll. - Puvoão os Francczes a ilha do ~laran!Jão.

CAPiTULO YlIl. -Continuação da mcsma malcria .
C.IPlTULO IX. - Primciro cncoulro das nossas armas com os Fi'au

cezes .
eh PiTULO X. - Du quc obrárão os Porluguezes dcpois da sahida dos

Fraucczcs, e do JIluito que lrabalhá.rão os nossos primciros Missio
narios na convcrSão daqucllas almas.

CAPITULO Xl. - Dá-sc uoticia da tl'aslailaç.:io dos ossos do "cncraycl
Padrc Fl'atlcisco Pinto; o quc Dco obrou ]101' sua intercessão, c
do rotciro que o ervo do Scuhor ,;uanlava ua rcducção ,los gentios.

CAPITULO XU, - Conlinuão os Padrcs nlunocl Gomcs c Dio"o 'uues
eom o mesmo feHor o louyavcl excrcicio úos scns Ministerios na
ilha do Maranhão, e ulLima rcsolnção quc tom,lrão á vista dos
iujustos proccdimentos dc scus já ambiciosos, e uão menos orgu
lho 'os moradorcs .

CAPITULO XIII. - Nolicias' chronologicas do tcmpo cm IluC a Com
panhia e mais Religiões sagradas clltrál'iio no Estado do Marauhão.

LIVRO II. - PI'O!II'es.SOS dt:, COlllpanh'ia no llIaranhão. - CAPIT LO l.
- Chegão os Padres Luiz Fi"'ncira e Belledicto Amodei ao Mara
nhão, e de CO!!lO furão IIO~pedad05 de seus moriluores •

• •
•

11
i
5

11
18

23

34

/1-5
50
51.

58

i2

100

108

12~

•



- 552 -

CAPITULO II. - Do que obrário no Maranhão os Padres Llliz Fi~ueira
e Benedicto Amodei, e dos primeiros principios da nossa funilaciio
nesta cidade. 131

CAPITULO TIl. - Do mais que obrou o Padrc Luiz Figueira e s ns
companheiros no Marauhfto, no ~ li? governo de seu primeiro Go-
vernador e Capitão-General Franci co Coelho de Carvalho. 13D

CAPITULO 11'.- Entrada dos HolIande7.Cs na ilha do nlaranhiio, e do
que obrárão os nossos Portnguezes por esle lempo . ·1.4.i

CAPITULO V. - Do que obrárão os nossos Portngnezes na reslau-
racão do Maranhão do poder dos Hollandezes. animados dos Reli-
giosos da Companhia. . . . . . . . . . . . .• 1S1

CAPITULO YI. - Continuacão da mesma materia. 158
CAPITULO VII. - ,"arios acontecimenlos e gloriosas accões dos nossos

restauradores. 16:,
CAPITULO VIII. - Do mai que ohrárào os nossos Portuguezcs até

concluirem a restauracãn da liberdade. 1i2

LIVRO m. - Entrada Cllb Companhia de .Jesus na CaZJifallia do
Creio-Paui. - CAPITULO I. - Breve noticia do eu descobrimento,
fundacão e do seu presente estado. iS;;

CAPITULO II. - D,i-se huma breve noticia das mais Capitanias deste
Estado 191

CAPITULO III. - Entra no Pará o Padre Luiz FiO"ueira, parte dopoi
para o Reino. a buscai: operarios da Companhia para sla tão
graJl(le seára, e volta para oi\Iaranhão com huma grandiosa Missão. 2GO

CAPITULO IV. - Continuão-se os varios successos do Pailre Luiz
lcigueira até ,i sua morte. 208

CAPITULO v. -·Successos dos Religiosos da Companhia no Pará e
lIJaranhão, do· anno de 'I GM até o anno de '1648. 22 t

CXPITULO vl.-i\Iorte dos 1 'res Francisco Pires c Manoel Moniz,
e do irmão coadjuctor. Gaspar ~ ornandes. 23:1

CAPITULO vII.-Restabelece·se a Companhia no E tadodolllaranhão
e Pará, promovida com ardente zelo e real grandeza pelo pii simo

enhor D. João IV. 238

GAPITULO Vil I. - Fervorosa resolnçilo do Padre Anlollio Yieir:t em
querer pa sal' ao Maranhão a restabeleceI' a no"a i\lissão. mortos
todos os i\lissionarios, vencendo para isso as maiores difficuldades
na côrte . 246

CA P\TULO IX. - Chegão' ao i\faranllüo com feliz viagem os nove Re-
ligiosos mandados pelo jCl nomeado Superior de tOlla a Ai são o
Padre Antonio Vieira . . 265

CAPITULO X. - Feliz viagem para a Missão do !lIaranllUo lll)"grande
Padre Antonio Vieira; granàe embaraco que leve antes da sua
partida, pOlleres e mereês com que o despedio o püssimo e sempre
allgllst~ Hei .o ~cnhor D. João IV. . . . . • . . .. 275



LIVR IV. - Do 'lue sc scguio da cntradlt c!a Companhia no ParlÍ,
c da ,/" Padrc I"ieira 110 Mal'allhiio. - CAPITULO I. - Funrliio
aquella Ci;," os Paores Souto-~laior e GasjJar Fra"oso, e das con-
veniencias esp;;'ituaes que resultárão. . . . . . . . .. 293

CAPITULO II. - Pro' guem-sc os trahalhos dos nossos Pallres na
sua primiLiva fum)aç;;O na cidaoe do Pará. . . . . . .. 314

CAPlTlJLO m. - Che"'a ao "Iaranhão o Padre Antunio Yieira com
hum pequeno so~corro de ~Ji sionario '. Dá-se noLicia do qn
obrárão depois da sua e tada t>aquella capital. . 323

CA PITULO IV. - Commellem os nevL!'cndos Conegos oa Bahia. s(:dc
vacante, a. direcção do governo esv 'ritual aos no~~os Padres uo
i\laranhão. -l\lotim porular por causa de d~us I'lgarlO Geraes
que e querião introduzir, e (Ia granue pru l~nCIa e accrlo com ql:e
o Padre Vieira liltimamentt:\ acunio à paz e lfUl~ ação de todos. 331

CAPITULO v. - Primeim tormentn e motim popt>lar n laranhiio 'p~r
cau a da nova lei sobre o injusto cativeiro dos IIIUiu, - Pencla
com qne o Padre Vieira socega os mares, e e· oppõe ,( lmpeto
de tão precipitada coneute 110 maior perigo dos seus sulJdilll" 338

CA PITULO VI. - Cúpia da resposta qlle derão os Padres. e dr. c .m
ultimamente soce"'ou tudo a !!rande prudencia do Padre Antoniit
TIciro. O

CAPITULO '11.- 'otida summaria das leis reaes sobre o caliveiro
dos Indios no E tado du i\Jaranhito e Pará. 357

LIVRO V. - De outra acções dos 1I0SS0S 1l1issionarios 110 Estado do
MCLl'anhüo, e das do grande Padre Antonio T'ieh'a ate li Sl/a par
tida para o Pará.-C,\PITlJLO 1.-Chegão li capital (lo Jlaranhã
mai obreiro da Compallhia da Prcwincia do Brazil, e do que o
Padre Vieira obrou 1lI en'iço de Deus e bem das alma. 3"i"ã

CA PITULO II. - Do que obr(lrão os Parlres Antonio Ribeiro e Thomé
l1ibeiro, na "isita das aldeias da ilha rlo ~Iari\nh<tll. . . ., 391

CAPlT LO m. - Missão que os Pad,'cs Francisco Velloso e José Sna-
res lIzerão ao lnrlios Goajajl\ras no rio rinaré por mandado de sell
Superior o Padre Antonio Vieira. 39:>

CAPITULO LV. - Continuação da mesma materia. 403
CAPITULO v.-Do qne obr(trão os nossos Padres na Capilania do

Pará no anno de 1ti5.... 421
CAPITULO YI. - Do mais que se obron na Capitania do Pad depois

de chegados os dons Padres l\Ianoel de onza e ~lallJeos Ddgado. 42
LI\'RO VI. - Da entl'adct do Padre Antonio Yiei1'O lIa Capitania do

Pará, do descobrimento espiritl/al do l'io das AlIla::onas, e das
aldeias que lwllc {ulldárlio o Religiosos da Compan/ri'l de J('Sl/s.
- CAPITULO 1". - Entra o Padre Antonio Vieira na cidade do Pal'iÍ
a dar principio a esta espiritual conquista. 435

CAPITVLO n. - Intenta o Padre Antonio Yieira entrar pelo rio das
Amazona, mas não o conse!:ue; orrerecelll-Ihe a entrada do rio
Tocantins, qne aceita. - Dá-se noticia do dito rio, e do que resul-
1.011 llesta Yihgem . . . . . . . . . . . . . .. /i.47



C\"ITULO lJ1. - Conlinúa a 'carta do Padrc Antonio Vicira ús IlllJsma~
uolicias do rio e Mi süo do 1'ocantins. . . . . . " .W;J

CAPITULO IV. - Continuáo as noticias da Missão e rio Tocanlinr.. -lli
CAPITULO. v. - Dos primciros descobridores do rio AmazOnas. sc-

gundo o que refcl'Om as hi&torias estl'anha , e do S(...t descobri-
mcu to ))elos nossos Portnguc~es, conforme as 1I0SS'1S noticias mai'
1ll0derIJas uos relatão. . . . . . . • • . . . .• 484

C,\PITULO YI. - Dcscripçiio geographica do fi!.ínOso rio das Amazo-
. uas, com as Missões que Jlclle fund: rão \Js da Companhia, II dos

maiores rios que lleJ]r; dcscmbocão até a fortaleza do Gurupá.. 493
C.\l'ITULO VTI. -ContinÍla a dcscrip i~O do rio das Amazonas c Mis-

sões da CompaulJia de de o G).:,rupú até o rio Tapaj6z. . .. 50í
CAPIT?LO VJIl; - Continúa. a \}.~ cripção do rio Amazonas, e 1IIissões

di\ Companlua, de de o '.'10 Tapaj6z até o rio da ~Iadeira. . ., 514,
CAPITULO IX. - Desc~"pÇão do rio das Amazonas desde o rio da Ma-

dciJ'il até o rio I'!) gro, e Missões da Companhia que ne te houve. 525
Ç~~IT LO .X; - 'Continlla a mesma descl'Ipçüo até os ultimos confins

do domw:.o de Portugal. . . . . . . . . . . .. 532
CAPITUl';ô G. - Breve relação do rio das Amazonas c seus coliate-

I'a~~.'~esde os ulLimos confins. de Portugal até as suas cabcceiras. 51.3

1>.

11io de Jallcil'lI.-Typ. de Bdto & nr~gil, travo do Ouvidor 11.17.






	Memorias do Maranhao_V.2_0001_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0002_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0003_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0004_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0005_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0006_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0007_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0008_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0009_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0010_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0011_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0012_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0013_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0014_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0015_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0016_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0017_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0018_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0019_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0020_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0021_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0022_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0023_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0024_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0025_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0026_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0027_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0028_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0029_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0030_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0031_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0032_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0033_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0034_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0035_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0036_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0037_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0038_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0039_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0040_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0041_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0042_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0043_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0044_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0045_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0046_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0047_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0048_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0049_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0050_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0051_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0052_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0053_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0054_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0055_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0056_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0057_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0058_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0059_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0060_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0061_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0062_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0063_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0064_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0065_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0066_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0067_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0068_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0069_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0070_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0071_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0072_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0073_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0074_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0075_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0076_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0077_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0078_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0079_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0080_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0081_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0082_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0083_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0084_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0085_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0086_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0087_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0088_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0089_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0090_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0091_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0092_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0093_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0094_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0095_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0096_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0097_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0098_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0099_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0100_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0101_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0102_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0103_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0104_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0105_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0106_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0107_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0108_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0109_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0110_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0111_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0112_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0113_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0114_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0115_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0116_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0117_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0118_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0119_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0120_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0121_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0122_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0123_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0124_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0125_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0126_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0127_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0128_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0129_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0130_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0131_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0132_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0133_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0134_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0135_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0136_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0137_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0138_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0139_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0140_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0141_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0142_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0143_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0144_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0145_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0146_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0147_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0148_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0149_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0150_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0151_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0152_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0153_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0154_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0155_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0156_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0157_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0158_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0159_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0160_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0161_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0162_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0163_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0164_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0165_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0166_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0167_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0168_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0169_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0170_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0171_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0172_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0173_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0174_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0175_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0176_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0177_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0178_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0179_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0180_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0181_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0182_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0183_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0184_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0185_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0186_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0187_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0188_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0189_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0190_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0191_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0192_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0193_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0194_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0195_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0196_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0197_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0198_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0199_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0200_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0201_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0202_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0203_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0204_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0205_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0206_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0207_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0208_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0209_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0210_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0211_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0212_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0213_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0214_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0215_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0216_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0217_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0218_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0219_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0220_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0221_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0222_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0223_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0224_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0225_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0226_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0227_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0228_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0229_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0230_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0231_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0232_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0233_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0234_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0235_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0236_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0237_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0238_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0239_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0240_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0241_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0242_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0243_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0244_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0245_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0246_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0247_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0248_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0249_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0250_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0251_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0252_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0253_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0254_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0255_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0256_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0257_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0258_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0259_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0260_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0261_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0262_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0263_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0264_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0265_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0266_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0267_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0268_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0269_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0270_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0271_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0272_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0273_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0274_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0275_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0276_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0277_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0278_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0279_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0280_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0281_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0282_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0283_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0284_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0285_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0286_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0287_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0288_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0289_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0290_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0291_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0292_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0293_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0294_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0295_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0296_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0297_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0298_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0299_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0300_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0301_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0302_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0303_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0304_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0305_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0306_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0307_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0308_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0309_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0310_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0311_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0312_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0313_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0314_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0315_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0316_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0317_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0318_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0319_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0320_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0321_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0322_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0323_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0324_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0325_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0326_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0327_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0328_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0329_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0330_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0331_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0332_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0333_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0334_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0335_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0336_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0337_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0338_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0339_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0340_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0341_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0342_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0343_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0344_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0345_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0346_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0347_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0348_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0349_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0350_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0351_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0352_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0353_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0354_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0355_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0356_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0357_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0358_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0359_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0360_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0361_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0362_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0363_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0364_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0365_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0366_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0367_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0368_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0369_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0370_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0371_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0372_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0373_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0374_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0375_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0376_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0377_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0378_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0379_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0380_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0381_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0382_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0383_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0384_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0385_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0386_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0387_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0388_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0389_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0390_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0391_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0392_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0393_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0394_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0395_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0396_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0397_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0398_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0399_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0400_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0401_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0402_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0403_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0404_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0405_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0406_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0407_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0408_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0409_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0410_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0411_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0412_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0413_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0414_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0415_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0416_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0417_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0418_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0419_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0420_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0421_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0422_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0423_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0424_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0425_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0426_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0427_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0428_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0429_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0430_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0431_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0432_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0433_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0434_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0435_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0436_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0437_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0438_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0439_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0440_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0441_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0442_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0443_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0444_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0445_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0446_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0447_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0448_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0449_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0450_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0451_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0452_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0453_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0454_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0455_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0456_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0457_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0458_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0459_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0460_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0461_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0462_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0463_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0464_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0465_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0466_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0467_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0468_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0469_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0470_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0471_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0472_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0473_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0474_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0475_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0476_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0477_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0478_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0479_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0480_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0481_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0482_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0483_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0484_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0485_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0486_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0487_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0488_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0489_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0490_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0491_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0492_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0493_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0494_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0495_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0496_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0497_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0498_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0499_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0500_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0501_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0502_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0503_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0504_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0505_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0506_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0507_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0508_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0509_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0510_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0511_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0512_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0513_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0514_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0515_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0516_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0517_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0518_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0519_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0520_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0521_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0522_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0523_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0524_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0525_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0526_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0527_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0528_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0529_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0530_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0531_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0532_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0533_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0534_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0535_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0536_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0537_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0538_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0539_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0540_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0541_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0542_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0543_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0544_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0545_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0546_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0547_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0548_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0549_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0550_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0551_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0552_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0553_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0554_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0555_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0556_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0557_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0558_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0559_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0560_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0561_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0562_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0563_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0564_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0565_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0566_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0567_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0568_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0569_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0570_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0571_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0572_M
	Memorias do Maranhao_V.2_0573_M

